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УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОБРАЗ КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ
ВИЯВ СУЧАСНОГО ВОЛЬОВОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В
ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ

В статті розглядається можливі умови національного відродження, розбудови української культури через
волюнтаристський світогляд націоналізму, через правильний шлях - гуманітарної побудови себе.
Ключові слова: волюнтаристський світогляд, національно-культурне самоствердження, суспільнонаціональна самосвідомость, національно-вольова свідомість.
Постановка
проблеми.
Питання національно культурного самоствердження в перегляді і знаходженні
в досвіді західних теоретиків методів формування у
свідомості громадськості нового культурного прошарку,
яке вбирає в себе традицію романтично-вольового
витлумачення світу.
Мета роботи
– проаналізувати філософськометодологічні та теоретичні підходи до феномена
української
культури,
як
потрібний
крок
до
неупередженого виявлення найглибших засад нашої
національної культури, її основних формоутворень,
визначення її місця серед інших культурних світів,
природного середовища, а також в нашому власному
самопізнанні сучасної дійсності.
Виклад основного матеріалу. Наше сьогоднішнє
розуміння культури й самоусвідомлення власної
української національно-культурної належності виходять
із стану підпорядкованості розбіжним ідеологіям, різним
світоглядам, що претендують на виняткову науковість,
різні філософські традиції у витлумаченні поняття
культури. Зрозуміло, що наше політично-національне
визволення супроводжується не тільки притаманними
станові первинної свободи ідейними та теоретичними
зіткненнями й суперечностями, але й глибинними
пошуками загальнозначущого філософського образу
культури і насамперед національної культури і
філософської методології її осягнення.
Намагаючись загалом охарактеризувати XXI століття,
поцінувати перебіг його подій на терезах історії,
особливо після страшних катаклізмів другої світово ї
війни, малих воїн, як громадянських так і між державних
розв’язаних і спровокованих зацікавленими країнами
агресорами (СРСР, США та інш.), інтелектуали різних
років, починаючи з Гуссерля та Шпенглера, Хайдеггер а
та Гвардіні й закінчуючи діячами Римського клубу, а
останнім часом Ліотара, Фукуями, Дерріди та інших,
проводили звичайно розмову в термінах кризи
європейської
культури,
завершення
цивілізації,
глобальних проблем людства, «кінця історії», кінця доби
(проекту) Модерну. Проте події останнього десятирічч я

цього
століття,
що
отримали загальну
назву
посткомуністичних трансформацій в сучасному світі,
висвітлили іншу перспективу того, що уявлялося як стан
радикальної кризи культури (цивілізації).
На терені політичної мапи світу виникли численні
незалежні держави, що отримали легітимацію на рівні
визнання або невизнання
світовою спільното ю
замовчуваних або маловідомих до цього часу націй,
етносів, мов – особливих культурних світів. Інакше
кажучи, початок XXI століття певною мірою розкрив
своєрідну таємницю рушійних сил, а отже, глибинних
руйнівних практик найновітнішої доби.
Ця таємниця дається взнаки в етнонаціональній
культурній плюралізації сучасного світу. Питання
національно-культурного
самоствердження
національних світів,
конфлікти культур, буттєві
суперечки, аж до військових зіткнень, упорядкування їх
взаємин у, так би мовити, геокультурному та
геополітичному масштабі – все це засвідчує один із
головних історичних доробків доби. Йдеться передусім
про нове культурне саморозуміння людей, мається на
увазі нових громадян, в нових країнах, звільнених від
тоталітарних режимів та утвердження нового поняття
культури.
Його головною ознакою є визнання базового значення
людського буття його цінності, а відтак, для людського
саморозуміння історично особливих світів і національних
культур.
Замість простої бінарної опозиції «людина –
універсальний світ загальнолюдської культури», якою
пройняте філософске розуміння культури (починаючи з
Просвітництва, Гердера та Гумбольдта, Канта, Гегеля й
Маркса), ми опинилися у світі, в якому базовою
одиницею культурного самоствердження людини є
завжди
особливий,
історично
унікальний
світ
національного буття.
Для нас, нашої країни це світ культури України,
українських культурних традицій, українського буття та
українського духовного життя, той «життєвий світ»
нашої біографії та повсякдення, за межі якого можна
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вийти лише разом із життям. Його осягнення відповідає
загальному самовизначенню нації. Саме в наш час
суттєво
збігаються
досвід
індивідуально го
самоствердження кожного та питання національно культурної ідентичності, визнання індивідуальних прав
людини та процеси національно-політичної легітимації
української спільноти як такої.
Виникає безліч спроб спрощено або конюнктурно
витлумачити, швидко
«теоретично» привласнити,
своєрідно приватизувати, те чи те розуміння культури
взагалі, української культури зокрема. Якщо відразу
відкинути вочевидь примітивні (хоча й дуже небезпечні)
спроби перетворення проблем та завдань розвитку
культури на засіб власного політичного чи просто
егоїстичного самоствердження, то все ж таки лишається
багато методологічно наївних, філософськи невивірених
підходів та поглядів, внаслідок розповсюдження яких
останніми роками нагромадилась майже неосяжна
«культурологічна» література.
З'ясування поглядів на національну культуру, які вже
реально існують в суспільному житті України
намагаючись скеровувати загальнозначущі дії – від
політики, економіки, мистецтва й науки до буденної
поведінки людей, – важливе завдання сучасної
гуманітарної думки, особливо філософії. Поняття
культури належить до глибоко філософських вже тому,
що культурне буття передбачає самосвідомість, певний
самоконтроль, або самоорганізацію життя, людське
самопорозуміння. Про те, що таке культура, можна
судити, лише виходячи з того, що визнається людьми або
вже визнано часом «справжньою» культурою або
культурою події.
А це питання виходить за межі суто наукових, в тому
числі гуманітарно-наукових
розвідок, у простір
людського саморозуміння, суспільно- національно ї
самосвідомості
з
відповідними
філософськосвітоглядними наслідками. У такий спосіб теоретичні
витлумачення феномена та поняття культури завжди
щільно пов'язані з домінуючими у ту чи іншу епоху
філософськими течіями, панівними світоглядами та
ідеологіями які переходили від гедонізму-насолоди,
аскези-самозречення аж до самопожертви заради миру,
свободи, незалежності для прийдешніх поколінь.
Усвідомлення людського воління як життєвого
підґрунтя об'єднання різних форм життєдіяльності в
пізнавальну та життєву цілісність світу національно ї
культури
є історично
необхідним
кроком
у
філософському осмисленні феномена культури. За своїм
спрямуванням
волюнтаристський
світогляд
націоналізму, безперечно поцілений на вольове
ствердження національно-культурної цілісності, можна
правильно зрозуміти лише в загальному контексті
романтичного руху в європейській культурі та філософії
воління.
З цих позицій виходить також політично актуальне
спростування марксистського ідеалу культури як
своєрідного
інтернаціоналу
загальнолюдсько ї
національної спільноти, побудованої на гармонізуючих
просвітницьких засадах, розвинутих до універсальності
буття та свідомості.

9

Якщо бути по-філософському точним, брати не лише
нашу нинішню політичну практику націоналістично го
світогляду,
а
насамперед
його
теоретичне
самоусвідомлення, то антипросвітницьке спрямування
позначається й на романтичному запереченні ним
раціонально-просвітницьких засад сучасного західно го
лібералізму [1,с.10].
Проте
й
сьогодні
національно-радикально
зорієнтований світогляд,
пробуджений останніми
суспільними зрушеннями як серед населення, так і серед
представників політичної та творчої еліти, вагається з
практичним розв'язанням складної проблеми поєднання
протилежних культурницьких орієнтацій – доцентрової –
на відродження традиційних образів та способів
національного життя, з одного боку, та відцентрової –
необхідності рецепції культурних універсалій, тобто
спрямування суспільної творчості на поза національні
норми й цінності сучасної цивілізації – з другого.
Головне поняття націоналістичного світогляду, «чи,
інакше сказано, ідеології»[1,с.11], саме й визначається
через уточнення висхідних засад поєднання людей в таку
«духовно-кровну спільноту» – «вузлами традиції», мови,
релігії, звичаїв і обичаїв, спільного походження, в
кінцевому підсумку «зв'язана з собою спільною
територією та оживлена одною волею» творити спільну
історію[1,с.6]. У наведеному визначенні нації не тільки
використовуються всі знайомі романтичні поняття
конститутивного для буття людської культури руху
повернення та обернення до життя, не просто духу, а
родового «духу крові», але й підкреслюється гранична –
«оживляюча» – для національно-історичної свідомості
функція єдності людського воління [1]. Як пояснює
висхідні
поняття
один
із
маловідомих
нині,
найобізнаніший теоретик українського націоналізму
Д. Ткачук, «воля – це головна прикмета нації і основна
точка у націоналістичній ідеології... Звідси наш світогляд
називається ідеалістично-волюнтаристи-чний» [1,с.10].
Найбільш методологічно узагальнено цю некласичну
настановленість виклав, безперечно, найсерйозніший
український мислитель доби новітньої історії Дм.Донцов
у так званих вимогах вольового націоналізму їх можна
легко по-філософському ідентифікувати у контексті
загальносвітоглядної перебудови західноєвропейсько ї
філософії на некласичних засадах, головним чином на
основі ідеї воління [2].
Першою,
головною
підвалиною
вольового
світосприйняття
є
сам
«волюнтаризм»,
або
«антиінтелектуалізм»
у
всій
критичній
анти
просвітницькій
переорієнтації
духовного
руху,
пов'язаного з українською ідеєю. Головний пафос цілого
літературного й відповідного до нього політичного життя
Донцова якраз і виникає з доведення філософськосвітоглядної
неспроможності
обгрунтуван-ня
національно-культурного
і,
отже,
самостійнодержавницького самовизначення української нації на
засадах різних наукових світоглядів. Саме до таких
традиційно-класичних
філософських
побудов, як
наполегливо доводить це Донцов, від методології та
конструкцій культурного поступу першого позитивізм у
до соціалістичних концепцій історичного розвитку і його
марксистського пояснення історично тяжіла за інерцією
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культурно відсталого імперсько-традиційного життя поєвропейському провінційна українська інтелігенція, або,
за
висловом
самого
Донцова,
«українське
провансальство», до якого він залічував майже всі
класичні постаті українства XIX ст., насамперед
М.Драгоманова [2,с.23-29].
У
першій
концептуальній
засаді
вольового
націоналізму вже криються всі наступні, які є лише
політико-ідеологічною
реплікацією
романтичноволюнтаристського світогляду. Це наполягання на
«войовничості антипацифізмі» національної ідеології, що
грунтується на експансіоністській атрибуції феномена
волі як волі до життя, волі до влади [2,с.23-29]. Це – сама
«романтика», або «дух романтизму», «романтичної
національної ідеї», що ставляє себе понад усі
«партикулярності», понад усе «окреме» і «поодиноке»,
яка, коли виявляється в національнім житті, ставляє велич
і потугу загалу понад щастя і добробут одиниці, кляси,
даної генерації, її спокою, миру, романтичні ідеали
національного самоствердження через боротьбу, «речі і
марева» над «національними інтересами», догматизм, або
«безмотивну волю життя і влади – над всякими чому і для
чого», тощо [2,с.272]. Це – «фанатизм», тобто незважання
на
традиційно
закріплені
норми й
цінності
загальнолюдського спільного життя, їх насильницький
злам
заради
ствердження
абсолютної
вартості
національної ідеї. Це, нарешті, некритичне, або
позарефлексивне, служіння інтересам «великої ідеї» і
«творче насильство», тобто «активна, відважна,
спрагнена влада меншості» над пасивною народною
більшістю як «підстава всякого майже суспільного
процесу, спосіб, яким перемагає нова ідея» [2,с.290].
Якщо вилучити з наведених визначень їх світоглядну
спрямованість, тобто виокремити самі засади вольового
витлумачення можливостей буття національного світу, то
можна побачити їх граничну спорідненість із загальним
модерним образом людської культури. Тут присутній і
активізм «націоналізм активний, і творчо-насильницьке
подолання існуючого, і підпорядкування
всього
особливого загальному, і вихід за межі традиційно усталеного, партикулярного, і перемога нового над
старим» [2,с.290]. Інакше кажучи, незважаючи на всі явні
сповідання культурницької ідеї повернення до світу
національного буття, попри свідоме антипросвітницьке
спрямування, вольовий світогляд залишається у межах
формуючо-активницького розуміння культури або у
філософських схемах пояснення й навиках класичного
мислення. Цей суттєвий збіг дає можливість уточнити
саме поняття Модерну.
Проект Модерну, що окреслює велику епоху
європейської культури з Нового часу до нашої сучасності
разом з її самопорозумінням (в тому числі
філософським), вбирає до себе традицію романтичновольового витлумачення світу. Настановлений на
реальність життєвого плину людського буття в культур і
перетворюючий активізм волюнтаристичного світогляду
є в цьому розумінні лише продовженням просвітницьких
ідеалів предметно-спрямованого формування людини й її
світу.
Грунтуючись
на
чуттєво-предметній
інтенціональності всіх різновидів життєвого воління,
волюнтаристський погляд на культуру історично

доповнює споглядальність Просвітництва можливістю
вольвої реалізації творчих ідеалів. Поєднання в єдиному
руслі культури Модерну з романтичною дієвістю, якщо
так узагальнити Фіхтеву «діюдіяння» відомо, що ідея
творчої активності духу, а також фіхтевське вчення про
генія увійшли до основних філософсько-світоглядни х
уявлень романтизму, просвітницький ідеалістич ний
образ культури набув значення реальної сили людського
воління, що формує справжнє життя й дійсне людське
буття.
У цьому пункті розтаємничується не тільки внутрішня
– епохально-культурна – тотожність марксистського
активізму і методології діяльнісного підходу, з одного
боку, та романтично-вольового світогляду і соціально ї
практики націоналізму – з іншого. Річ у тім, що за своїми
світоглядними засадами і марксистський романтизм у
розумінні так
званої
революційної
романтики
перетворення і навколишнього світу, і самої людини, і
його націоналістичний корелят сповідують хоча й різні за
філософською традицією, але тотожні за своєю
належністю
до
спільного
культурно-історичного
самопорозуміння погляди на культуру та культурний
процес. Йдеться не тільки про методологічну, а отже,
висхідну
неможливість подолання модерних вад
класичного західноєвропейського,
в тому числі
марксистського, образу культури на світоглядних засадах
націоналістичного світобачення, а також його політично ї
ідеології. Підпорядковане «великому стилю» епохи
Модерну
романтично-вольове
світопереживання,
незважаючи на його явну, а у вигляді націоналістично ї
ідеології часто-густо підкреслено галасливу турботу про
«нашу», українську культуру, все ж таки неспроможне
подолати модерний феномен його забуття. Щоб
зрозуміти цю внутрішню суперечливість національно вольового світогляду, є сенс ретельніше проаналізувати
філософсько-методологічні засади притаманного йому
культурницького активізму.
Філософське значення романтичного руху до
повернення культурно-життєвих витоків найглибше
продумав
Ф. Ніцше.
Не
з'ясовуючи
існуючих
інтерпретацій його вчення взагалі і концепції культури
зокрема, візьмемо лише ту розвинену форму обговорення
цікавої для нас теми, яка відображена у зрозумілій в
контексті нашого дослідження ідеї вічного повернення
того самого (ewige Wiederkehr des Gleichen) [3]. Якщо
відкинути її філософсько-натуралістичні витлумачення,
притаманні первинному розумінню світоглядного змісту
цієї ідеї, то в стислому викладенні йтиметься про волю й
воління як граничне підґрунтя буття людини у світі
культури. Інакше кажучи, на противагу ідеалам
Просвітництва Ніцше найсерйозніше обґрунтовує думку
про своєрідне «апріорі волі» – положення про те, що саме
воління є кінцевою основою зібрання всієї тканини
людського різноманітного існування в цілісності певного
історичного (культурного) процесу. Вона набирає у нього
вигляду
найскладнішої
для
волюнтаристського
світогляду і, між іншим, для націоналістичної ідеології
проблеми історичної мети культурного поступу.
Йдеться про те, що, зрікшись просвітницького
розуміння людського поступу як культурно-історичного
розвою на засадах «світла людського розуму» до розумно
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(свідомо) визнаної історичної мети, волюнтаристське
тлумачення історії має відповісти на питання, яке сам
Ніцше довершено формулює «так». Чи можливо,
вилучивши з історичного поступу уявлення мети,
«незважаючи на це, все ж таки говорити так процесу? –
Це було б так лише в тому разі, якби в межах самого
процесу, у кожної його миті, щось досягалось – і щоразу
одне й те саме» [3,с.55].
Або, іншими словами, що може замістити всю ту
духовну культурницьку надбудову, яка задає весь
комплекс регулятивних ідей та ідеалів у людській
культурі у формі науки, мистецтва, моралі, релігії, а
також зумовлює перспективи історичного поступу і
культурного розвою людства? Що здатне слугувати
основою для збирання культури в єдність життєвого світу
й , що одне й те саме, надати людському буттю іншого –
справді життєвого – сенсу? У цих запитаннях ми
торкаємось справжніх глибин не тільки Ніцшево ї
концепції «вічного повернення», але й конститутивно го
для
кожної
культури
руху
обернення
до
сенсоутворюючих основ людського буття.
У розв'язанні складного
комплексу проблем,
пов'язаних із ґрунтовним подоланням просвітницького
аполлонівського розуміння світу культури, Ніцше
спирається на головні характеристики феномена воління.
Ми вже відзначали, що в традиції філософії волі людське
воління розглядається як безумовний природний потяг,
спонукання , яке самототожне самому собі. Тому ідея
вічного повернення того самого в його культурно –
історичному сенсі означає узагальнено-філософське
вираження того реального для культурного процесу
факту, що в кожному моменті історичного поступу,
виходу за межі старого людина настановлена не стільки
на майбутнє і модерне – «нове», скільки завжди зберігає
оберненість до історичної самототожності, природної
тяглості традиційного життя. Інакше кажучи, в кожному
акті власного існування і дії свідомості, спрямованого
формування, предметного перетворення, діяльності,
вчинку або пізнання, взагалі культурної трансценденції –
людина завжди зберігає як їх граничну основу –
позараціональну і позасвідому вольову – оберненість до
«того самого», тобто до традиційно-природної тяглості,
незмінності, тотожності собі самому життєвого світу
культури. Те, що постає умовою життєздатної реалізації
людини, засадою її творчої дії – воління, і зумовлює всі
культурно значущі акти людей. Повернення культурно ї
спадщини українського народу такої, як національна
вишиванка, писанка, гончарство, бжолярство та іншого.
У більш деталізованому національно-оберненому
світогляді ця абстрактна ідея набуває конкретного
вигляду настійливого пропагування й підкреслення
культурницько-виховного значення форм звичаєвого,
національно-традиційного життя. Етноетика і історично
вироблені норми міжлюдського спілкування визнаються
в такому разі як базові культурних цінностей, так само як
різні форми життєвої поведінки, ритуалів, способів
особистісного переживання та реагування на події
навколишнього світу. На цій основі здійснюються
узагальнюючі
пошуки
особливої
національно ї
психології,
вдачі,
«людини культури»,
зокрема
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«української людини», загубленої у вирі сучасного
культурного поступу» [4].
Проте ця правильна ідея, точно відображуючи
сутність внутрішньо культурної наверненості людини до
власного підґрунтя, «ґрунту» або дійсного змісту
феномена людської самосвідомості, набуває суто
обмеженого значення у її волюнтаристському поданні.
Річ у тім, що весь світоглядний сенс волюнтаристсько ї
філософії і ідеології тримається та руйнується разом із
вимогою
якнайповнішого
заміщення
всього
«безгрунтовно» – культурного, а саме всього того, що
становить царину ціле раціонального культурного життя
та свідомо спрямованих культурних дій, актів
природного воління, в яких тільки й виявляється
аутентичний
культурний грунт.
Це радикальне
перебільшення ідеалів культурного повернення набуває
закінченої філософської форми у розумінні автентичного
людського життя як волі до самого воління. За Ніцше,
«понад людина» за своєю сутністю – це людина, що
«вміє»
воліти
само
воління.
Конкретного
культурницького та ідеологічного вираження ця
конструкція набуває в націоналістичному обстоюванні
власної культури.
Якщо
визначити
завдання
націоналістичного
світогляду так, як їх стверджує у своїх працях Дм.Донцов,
– як невпинного переслідування просвітницького
розуміння культурного поступу, то в узагальненому
значенні йдеться про активне формування у національно
несвідомих або напівсвідомих масах «гречкосіїв» та
«свинопасів»
української
національно-вольово ї
свідомості. Ми вже відзначили її основні характеристики
у так званих вимогах вольового націоналізму. Проте в
поняттях органічної для націоналістично-романтичного
світобачення філософії йдеться про пропагування й
спрямоване формування не просто культурно свідомої
людини, а й самого воління до власної культури .
Найстрашніший і най загрозливіший волюнтаризм
націоналізму якраз і полягає в тому, що він спрямовує
свої культурно-формуючі дії не тільки на світоглядно духовне життя людей, як це в ідеалі визнавала
просвітницько-діяльнісна
традиція
культурного
виховання нової людини. Націоналістичне розуміння
культури виходить
із філософсько-методологічно ї
необхідності спрямованого формування всієї людини і
всього природно-культурного в людському житті.
Йдеться про вольову, тобто інтенціонально спрямовану
дію
виоформлення вольового,
тобто
найбільш
глибинного, ґрунтовного, життєво значущого шару буття.
Якщо марксистська теорія формування культурно ї
особистості прагнула творити всю особу, хоча була
методологічно поцілена лише на створення суспільно буттєвих умов її виховання то волюнтаристичний замах
поцілений вже на панування над людським волінням,
бажаннями, жаданнями, тобто над усім культурним
буттям людини. Саме тому Гайдеггер зауважив, що
націоналістична філософія є антропологічною за своєю
суттю у спрямованості на людину як предмет вольового
перетворення і як така є суб'єктивізмом [5].
Проте сенс такого суб'єктивізму нелегко осягнути за
його явною й такою, що постійно пропагується та
підтримується, спрямованістю на всебічне відродження,
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розбудову, творче відтворення національної, в даному
разі української, культури. Щоб осягнути його
методологічну та світоглядну
обмеженість, слід
розглянути феномен національного світу у ширшому
контексті філософського розуміння й само розуміння
сучасної культури. А це потребує опертя на весь
філософський доробок. Філософія культури - це,
насамперед, найкультурніша філософія, а філософське
осмислення феномена національної культури є
найскладнішою
та
найделікатнішою
проблемою
сучасності, яку неможливо розв'язати поза теоретичним
набутком філософського мислення.
Висновки. За умов національного відродження,
розбудови української культури є лише один-єдиний
правильний шлях гуманітарної побудови себе. Це – шлях
якомога послідовнішого, теоретично вимогливого,
критичного ставлення до культури, до власного
культурного само розуміння. Як фізичні константи
Всесвіту виникають у найперші миттєвості його
виникнення та назавжди зумовлюють існування
космічного світогляду, так само спершу визнані тією чи
тією спільнотою культурні цінності, норми, ідеали
назавжди
визначають
її
долю.
Запропоновані
філософсько-методологічні та теоретичні підходи до
феномена української культури становлять лише перший,
але конче потрібний крок до неупередженого виявлення
найглибших засад нашої національної культури, її
основних формоутворень, визначення її місця серед
інших культурних світів, природного середовища, а,

отже, нашого з Вами самопізнання. Тому будь-які спроби
обминути
фундаментальність
культурницько ї
проблематики, задовольнитися побіжними, поспіхом
виробленими поглядами є заздалегідь приреченими на
забуття.
Література
1.Ткачук Д. Український націоналізм / Д. Ткачук. – Прага,
1940. – 105 с.
2. Донцов Дм. Націоналізм / Дм.Донцов. – Львів: Жовква,
1926. – 363 с.
3. Ніцше Фр. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей
/ Фр. Ніцше . – М., 1910. – С. 54 – 58.
4. Шлемкевич М. Загублена українська людина /
М. Шлемкевич. – К., 1992. – 168 с.
5. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в
западной философии / М.Хайдеггер. – М., 1988. – С.337.
5. Heidegger M. Pis’mo o gumanizme // Problema cheloveka b
zapadnoy filosofii / M. Heidegger. – М., 1988. – С.337.
References
1. Tkachuk D. Ukrains’kiy natzionalizm / D. Tkachuk . – Praga,
1940. – 105 с.
2. Donsov Dm. Natsionalizm / Dm. Donsov. – L’viv: Jovkvа,
1926. – 363 с.
3. Nietzsche Fr. Volja k vlasti. Opyt pereotzenki vseh tzennostey
/ Fr. Nietzsche . – M., 1910. – С. 54 – 58.
4. Thlemkevich M. Zagublena ukrayns’ka ludyna /
M. Thlemkevich . – K., 1992. – 168 с.
5. Heidegger M. Pis’mo o gumanizme // Problema cheloveka b
zapadnoy filosofii / M. Heidegger. – М., 1988. – С. 337.

Goncharov H.M.,
candidate of philosophical sciences, associate professor of the Department of Humanities of Kharkov State Academy of
Physical Culture, gonchar09@meta.ua
Ukraine, Kharkov
UKRAINIAN UNIVERSAL IMAGE OF CULTURE THROUGH MANIFES TATION OF MODERN NATIONALIS M
IN HISTORICAL AND CULTURAL PROCESS
The possible conditions of national revival of Ukrainian culture through voluntaristic worldview of nationalism, through the
right way – humanistic forming of ourselves sre considered in the article.
Keywords: the voluntarist worldview, national and cultural selfaffirmation, public and national self- identity national
samosvat, national and volitional consciousness.

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

13

УДК 008:[398::393](36)
Король Д.А.,
кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры культурологии НаУКМА,
al-silver@ukr.net
Украина, г. Киев

НЕКОТОРЫЕ СЛАВЯНО-СКАНДИНАВСКИЕ
ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТА
ПРЕДКОВ
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автора, вместе с мертвецами-«навью» и благими «дедами», дискурс культа умерших предков. Имеющего
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Северная Европа сохранила органичный синтез свидетельств о такого рода существах, представленных
альвами и троллями, кургнанниками-хогбю и нежитью-драугами. Предлагаемая параллель ценна взаимной
герменевтикой и приоткрывает подробности синкретической славяно -скандинавской картины мира Руси
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Постановка
проблемы. По многим вопросам
языческого
мировоззрения
Киевской
Руси
на
постсоветском пространстве продолжаются многолетние
споры, до сих пор «ломаются копья», не утихают сетевые
дискуссии. Если взять два труда представителей даже
одного направления, иной раз сталкиваешься с
«кровопролитными» дебатами по, казалось бы,
незначительным деталям. Невзирая на пресловутый
авторитет разработок академика Б. А. Рыбакова [1]
(отразившийся, в частности, в трудах таких украинских
специалистов как М. В. Попович и Ю. А. Павленко [2;3]),
но подвергнутых не столь давно разгромной критике
петербуржским историком Л. С. Клейном [4].
Одним из плодотворных путей является привлечение
материалов лучше и полнее изученных этнокультурных
групп, окружавших некогда восточных славян, и
контактировавших с ними длительное время. В
особенности тех из них, кто был включен в культуро- и
социогенез Древней Руси. Собственно, сама «русь» – не
как этнос, но как социальный полиэтнический конструкт
балтийско-скандинавского происхождения – лучшее
поле для исследований такого рода (причём, начиная c
эпохи Великого Переселения в Поднепровье и Северном
Причерноморье). В целом, о скандинаво-славянских
связях пишут давно и плодотворно, и многие весьма
успешно обходят бранное поле «норманистов» и
«антинорманистов» (см.: [5-7]).
Цель работы – провести компаративный анализ
представителей германо-скандинавского культа предков
с
гипотетическими
славянскими.
Раскрыть
потенциальное значение упоминаемых в источниках
нави, упырей и берегинь, привлекая танатологический
фактаж эддической традиции.
Изложение основного материала. Приведём текст
небезызвестной «периодизации язычества», приведённой
игуменом Даниилом, автором текста, известного как
«Слово об идолах»: «..сеже словене начали тряпезоу
ставити. родоу и рожаницямъ. переже пероуна бога ихъ.
а преже того клали требы оупиремь и берегынямъ (...)».

В чуть более раннем фрагменте говорится: «словенѣ
темъ же богомъ требу кладоуть и творять, (...) виламъ.
и мокошьи. диве. Пероуноу хърсоу. родоу и рожаници.
оупиремь и берегынямъ. и переплутоу (...), и навьмь мъвь
творять...» [8,с.23].
Неоднократно писалось, что подобная исторификация
древнего язычества несомненно является поздней
вставкой книжника-переписчика (сам текст является
комментарием к «Слову» Григория-Богослова), и
датировалась от XI до XIV в. (см., в частности, [9; 10]). В
сущности, Б. А. Рыбаков и его последователи всего лишь
развивали искусственный конструкт Б. Д. Грекова и
Л. Т. Мирончикова, которые приписали средневековому
книжнику довольно сомнительную полноту знаний.
Дискуссию об этом здесь мы затрагивать не станем –
примем в качестве допущения, что определённое зерно
историзма могло здесь иметь место. Как нередко
цитируют исландского книжника Снорри Стурлусона,
который в своей «Саге об Инглингах» пытался
хронологизировать последо-вательность культовых и
погребальных практик древних скандинавов. Что именно
вдохновило
автора «Слова об идолах» к его
формулировкам, и насколько традиционен приводимый
им порядок имён и персонажей, остаётся пока
малоподтверждаемым полем измышлений. Что же до
академической традиции последних шестидесяти лет,
отсылаем к её фундаментальной и оправданной критике
Л. С. Клейном [4,с.52–53, 74–75].
Итак, по логике первого фрагмента «Слова об идолах»
до культа Перуна славянам были свойственны церемонии
и жертвенные трапезы в честь неких «рода и рожениц»
(дискуссия об их роли не входит в задачу данного
очерка), а до того практиковались требы неким «упырям
и берегиням». Во втором фрагменте эти же существа
повторяются в окружении упомянутых персонажей, а так
же вил, переплута и... навий.
Связь упырей и нави усмотрел в своё время
упомянутый Б. А. Рыбаков, когда трактовал их в качестве
чужеродных мертвецов в противовес благим предкам дедам [1,с.514]. В этом контексте исследователь
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однозначно определяет навий как птицеобразные души
умерших, оставляющие в банях птичьи следы и сосущие
кровь; поэтому, дескать, их называли упырями (=
вампирами), а в трудах церковников их именовали
попросту бесами [1,с.462–465].
По нашему мнению, во-первых, следует убрать
аналогии упырей с «некро-романтическим» понятием
вампир – в сравнении с героями мистической литературы
XVIII-XIX века, славяне понимали под «упырями» явно
нечто конкретное, но иное. Впрочем, нет сомнения, что
подразумеваемые позднейшие легенды европейцев
опираются на определённые культово-погребальные
практики, причём чаще всего – именно эпохи Великого
Переселения [10;11].
Во-вторых, автоматическое отождествление нави с
упырями выглядит искусственным. Даже с учётом связи
обеих групп с миром смерти и с птичьим обликом:
«народное название упыря, мертвеца-оборотня - *qpyrь
(см.) и *upyrь (см.), с тождественным компонентом – pyrь
приблизительно с той же исходной семантикой
летающего существа…» [12].
В-третьих,
стоило бы исключить излишнюю
категоричность, с которой исследователи придают
берегиням женский род. Впрочем, если принять
трактовку берегинь в качестве «благих духо в покровителей»,
здесь
невольно
напрашиваются
параллели в лице древнеиранских фраваши и германских
валькирий. И всё же ситуация явно не столь очевидна. С
другой стороны, упомянутый выше М. П. Одесский и
вовсе полагает, что в пассаже об упырях и берегинях речь
идёт не о противопоставлении «благих» и «неблагих»
духов, но скорее о сопоставлении однопорядковых – т.е.
враждебных людям – созданий (берегини как
«лихоманки») [10,с.58-59].
Теперь по собственно упоминаемым культовым
персонажам в лице навий, берегинь и упырей. Если
привлекать для аналогии верования скандинавов, то
перед нами в самом деле окажется явственный
культ предков, чьи категории отражают в том числе и
осмысление разного посмертия. Грубо говоря, если
умерший имел при жизни некую сакральную силу и/или
власть, то после смерти он будет продолжать
существование в виде некоей сущности иного рода,
выполняя свои функции в контексте мироздания, но и по
отношению к миру живых, будучи достаточно активным .
Такими сущностями для германцев выступали альвы
и тролли. И если связь первых с плодородием и культом
предков установили достаточно давно, то тролли
(каковых по памятникам мифологии иной раз путают с
великанами турсами, а в средневековых источниках
также именуют просто «бесами» и «дьяволами») подобно
славянским упырям выступают чем-то неоднозначным,
спекулятивным и путаным [13]. Возможно, всё же
имеется некий глубинный смысл того, что у нас эти
категории также выступают в качестве аналогий друг
другу.
И
всё
же,
перед
нами
не
бинарное
противопоставление, но тернарное (альвы у германцев
делились на «светлых» и «тёмных»). Представляется
очевидной принципиальная троичность «эддической
демонологии». Эта тройственность прослеживается и во

многих других аспектах. Уместно вспомнить трёх
петухов Мира Иного (у великанов, в Хель, и в Вальгалле),
и три основных вектора посмертной участи, и три
основных типа «живых мертвецов» (valr, haugbúаr, nár),
которые
по
своему
параллельны
названым
мифологическим категориям [14].
Проблеме оживающих покойников скандинавско й
традиции посвятили своё внимание уже немало
исследователей. В частности, обращаем внимание на
разработки Х. Р. Эллис-Девидсон, Н. В. Березовой и
В. Я. Петрухина
[15-18].
В космологической и
эсхатологической
традиции
северян
возникает
впечатление, что мертвецы всегда активны (даже когда
их пожирает чёрный змей Преисподни Нидхёгг, или речь
идет об отдельной мёртвой части тела, как в случае с
головой Мимира). То есть, фактически, для скандинава
смерть – не финал, но переход в иное состояние бытия.
Существование по своим законам, в определенном
статусе и с особыми обязательствами. «Смерть в саге – не
точка на оси времени, а её отрезок, не событие, а
состояние» (курсив автора – Д.К.) [16,с.104].
На основе спектра выделенных свойств и согласно
анализу лексики можно подытожить следующее:
1) Традиционные умершие германской космогонии
продолжали будничное ведение хозяйства «в Хель», под
светом «ночного солнца». Они были преимущественно
нейтральны к живым. Кроме особенно деструктивных
(см. ниже) или же напротив – благих, наделенных силой
предков. Верили, что они вечно обитают в родовых
гробницах, куда приносились регулярные подношения, в
ответ на которые живые ожидали увеличение урожая,
здоровья и приплода. Именно такие благие умершие
нередко являются героям саг, давая советы или же
подталкивая к определенным действиям (ср. сюжет о
датском Гамлете / Амлоди).
2) Существовала категория похороненных в курганах,
которые так и назывались: haugbúi (хогбю) –
«курганные жители», «курганники». Их спецификой
была
охрана
сокровищ
(погребального
инвентаря) [19,с.47-48]. Можно прийти к заключению,
что таковыми считали сильных люди с большим
состоянием (умерших представителей древнейшей
аристократии,
древних
жрецов,
властителей
и
полководцев). Сакрализация обоих качеств в контексте
мира Иного порождала веру в сверхъестественную силу
погребальных подношений в таких могилах и,
соответственно, в возможность самого покойника
защитить свое имущество.
Этимологически скандинавские
мертвецы
nar
тождественны славянской нави. Есть все основания
причислять к ним и вышеописанных haugbúi. При этом
умерший мог одновременно пировать в чертогах павших
и охранять своё могильное золото от живых в качестве
стража-курганника. Речь идёт о двух посмертных формах
динамической внетелесной духовной сущности человека,
которую можно условно обозначить как «душа». Вслед за
М. Ф. Косаревым, мы предлагаем допускать исходну ю
двувекторность архаического посмертия, при которой
благая «верхняя» душа в орнитоморфных проявлениях
устремлялась к звёздам, а хтоническая «нижняя» душатень, демонстрируя черты пресмыкающихся и прочих

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016
обитателей Преисподни, уходила под землю [20,с.133–
136;
21,с.71–76].
Как
правило,
именно
она
ассоциировалась с могилой. И стоит лишь нарушить
определенное табу (в частности, вторгнуться в
захоронение) как «тёмная» сущность возвращает мёртвое
тело к своеобразной «жизни-не-жизни», и «динамичный»
мертвец принимается мстить нарушителям [15;18, p.151–
169].
3) Умершие эпической традиции – valr. Это – «павшие
герои», отмеченные богами. Эйнхерии – специфическое
название для умерших героев свиты Одина и Фрейи,
которые посмертно пируют в Вальхалле и в перерывах
вечно сражаются между собой. Есть все основания
полагать, что «благие предки», пирующие в курганах –
представители именно такой категории. Они выделились
из общего множества «сакральных усопших» в период
трансформации аграрного общества в воинственные
конгломераты – носителей эпического мышления.
Видимо, одновременно из среды птицеобразных «альвов
плодородия» выделились кровавые девы-валькир ии
(детальнее о них см. [22]).
Тщательное исследование сюжетов показывает, что
первично противопоставления Хель и Вальхаллы по
вертикальной зональности не было (sic!) – обе локации
сосуществовали на одном уровне. Достовернее всего, что
Подворье Воителей органично входило в Царство Хель
наравне с хтоническим Берегом Мёртвых (Náströnd –
букв. «Трупный Берег»). Хоть он и считался частью
Нифльхейма (то есть, самой северной и нижней зоной
мироздания).
4) Драуги – неупокоенная «нежить»: агрессивные и
разрушительные мертвецы, которые блуждают миром
живых и вредят им. Однако ничего общего с трэшфильмами про зомби исландские сюжеты не имеют. Чаще
всего драуги губят скот и ломают хозяйственные
сооружения (типичный способ – оседлать конек крыши и
кататься, расшатывая дом). Именно им свойственны
внезапно чрезвычайный вес, чёрные лица и определённая
троллеобразность (sic!) (см.: «Сага о людях Песчаного
Берега», LXIII).
Описания странной убийственной силы такой нежити
– в том числе и на расстоянии – являются чем-то
наподобие финской калмы. Однако эта «некро-энергия»
уже (или «ещё») не находит себе терминологического
определения среди саговой и эддической традиции. И
если у финнов калма непосредственно влияет на болезни
и эпидемии среди населения, то исландцы лишь кое-где
фиксируют связь эпидемий и оживания умерших («Сага
о гренландцах», 4; «Сага об Эйрике-Рыжем», 6; «Сага о
людях Песчаного Берега», 53-55) (детальнее см. [23,с.65–
69] ).
В свою очередь, сюжет кишащего змеями Настранда
– Берега Мёртвых – позволяет связать драугов с
прóклятыми жертвами дракона Нидхёгга. Именно они
выступают той категорией, которая в соответствии с
эддической традицией обретала посмертное наказание в
змеиной отраве независимо от христианских верований,
– «поправшие клятвы», «убийцы подлые», и «те, кто
жён чужих соблазняет». Если допустить возможность их
возвращения в мир живых (благодаря тем или иным
нарушениям табу, колдовству и прочей деструкции
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космоса), оно в самом деле должно было восприниматься
как ужаснейшее происшествие, и логично, что нрав у
подобных созданий должен быть искажён донельзя.
В этой связи мы и соотносим могущественных
троллеобразных драугов со славянскими упырями.
Описанные в сагах мертвецы усмирялись причудливым
способом (от срубания головы и приставления её к
бёдрам лицом вниз до нехарактерного для исландцев
обряда сожжения). Самым простым и поспешным
способом было свалить тело с дороги в овраг и закидать
камнями. Перед нами – явственно категория выделенных
Д. К. Зелениным
«заложных покойников»:
чужаки,
колдуны и погибшие «лихой смертью» [24,с.39,114-1 2 8,
294-296]. Для всех них бытовали поверья, что таким
мертвецам «не лежится», и они склонны вторгаться в мир
живых [25,с.102-122].
В этой связи представляют особый интерес так
называемые «погребения по специфическому обряду» и
«разрушенные захоронения» первой половины І тыс. н. э.
Ярче всего подобную специфику демонстрируют
находки
с территории Черняховской
КИО
и
Померании [26–29]. Включение в первую из них
северных германцев (причём, в качестве правящей
элиты!) уже не вызывает сомнений. Однако же, и второй
элитарный компонент Черняховской КИО в лице
аланской знати также имеет подобные памятники
посмертных практик [30].
Согласно одной из самых распространённых версий
объяснения таких находок считается, что умершие,
похороненные по «специфическому обряду», в земной
своей жизни считались опасными, и после смерти якобы
представляли собой угрозу, вследствие чего их было
нужно обезвреживать [28,с.210-211].
Есть
версия,
согласно которой появление трупоположений в
культурах с традиционной кремацией умершего должно
объясняться потребностью в определенном его
«дозревании» (возможно, на протяжении длительно го
срока).
После
чего
происходили
ритуальные
апотропеические
действия
по
«окончательному
отправлению» усопшего на тот свет, что, как правило, и
подразумевало
момент
потревоженного
захоронения [27,с.196–197]. Наконец, банальный грабёж,
выполненный
либо
достаточно
смелыми
одноплеменниками,
либо чужаками в качестве
проявления удали, подвига на чужбине. Впрочем, не
стоит забывать и о важном моменте обретения
погребальным инвентарём особых свойств мира Иного –
будь-то оружие или статусное украшение – после чего
сами родственники погребённого могли снарядить его
молодого потомка в могилу для инициационного
обретения «родового наследия».
В целом же, все три варианта – «расправы с нежитью»,
ограбления на предмет «магических артефактов» и
«помощь в странствиях» умершему – содержат схожие
следы «вторжения» в погребальную камеру. Вероятно,
именно эти три момента в своем гармоничном единстве и
послужили
возникновению
общего
сюжета
многочисленных сказаний о приключениях героя в
кургане и его встрече с мертвецами [21,с.75-76].
Все эти умершие Срединного мира людей дублируют
проявления низших представителей божественных сил,

16

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

которые
также
являют
собой
«опеку»,
«накопление»/«охрану» и «деструкцию». Чаще всего в их
числе упоминают троллей и альвов (светлых и тёмных).
Альвов связывали с почитанием курганов и с культом
предков, с мотивами «вещих сновидений», и «выходцев
из мира Иного», теснейшим образом сплетая умерших с
альвами и дисами (их женскими аналогами) (см.:[14,с.4754;18,p.108–115,150,166-168]). В частности, явление во
сне или у кургана усопших предков, чем -то помогающих,
или дающих советы, а ещё чаще обеспечивающих
окружающие могилу земли добрыми урожаем и погодой,
– скорее проявление сил, близких «светлым альвам».
Альвы в легендах связаны прежде всего с природновегетативными силами.
Проявления «тёмных альвов» – хранители курганных
сокровищ или владельцы проклятого злата. Им
свойственны хтоничность и змеиные проявления (напр.,
карлики Андвари и Отр, Фафнир; князь альвов Вёлунд, и
др.).
Тёмные
альвы
в
большинстве
случаев
перекликаются с мифологическими карликами-цвергами
– это преимущественно мастера-кузнецы, производители
волшебных артефактов, или / и хранители заклятых
сокровищ.
Иные
исследователи
предлагают
разграничивать изначально враждебных карликов цвергов как существ Нифльхейма – и собственно
«тёмных альвов», которые чаще выступают в качестве
дарителей; в этом случае с миром мёртвых связаны
именно цверги [31].
Причастность к сокровищам у светлых и тёмных
альвов тоже разная. Производят их как те, так и другие,
однако «светлые» беспокоятся об их «циркуляции» во
Вселенной, тогда как «тёмные» – ревностно охраняю т
(см. [32]). Первым свойственна забота о внешнем мире,
вторым – сохранение целостности своего собственного
микромира.
Итак, на примерах альвов видим «духов предков» – по
сути, «дедов» («берегинь»?) двух сфер деятельности.
Одни альвы чаще связаны с круговоротом «живого»
(естественные
ландшафты,
процветание
и
плодовитость растений, животных и людей), а вторым
скорее свойственно одухотворение неживой материи и
артефактов
из
неё.
Противостоят
им
на
космологическом уровне «духи демонической природы»
(термин «духи» в данном случае мы употребляем
исключительно для обозначения «существ мира Иного»,
полностью при этом материальных). Речь идёт о
небезызвестных троллях (исландские трётли).
Тролли нам известны в значительно меньшей степени,
чем альвы (по крайней мере, в ранних скандинавских
произведениях) [33 ; 34]. Согласно мифологическим
песням «Эдды» и скальдическим произведениям тролли
связаны с негативной проекцией мира Иного; отвечают за
наказание неблагим умершим («Речи Гримнира»);
ассоциируются с муками, болью, отвращением
(«Поездка Скирнира»); причастные к деструкции
мирового масштаба («Прорицание вёльвы») и тому
подобное. Таким образом, относительно троллей
скандинавской архаики, можно утверждать об их
деструктивном нраве, кровожадности, враждебности
космическим силам и тому подобное. К отмеченному
добавляется связь с Хель (точнее, с Нифльхеймом),

причастность к миру хримтурсов (инеистых великанов) и
связь с мучениями, страданием и наказанием. Иными
словами, тролли в скандинавской традиции предстают
существами демонической манифестации.
Выводы. Итак, низшие духи эддической традиции,
также как и представители древнегерманского мира
мёртвых, демонстрируют (условно говоря) функцию
«опеки», функцию «производства»/«накопления» и
функцию «деструкции».
Светлых и тёмных альвов уместно здесь увязывать с
чествованием умерших пращуров (способных как
одарить, так и наказать) – аналогов «дедов» и «берегинь».
Духи предков, таким образом, выполняют определенные
функции
космического
порядка,
способствуя
воссозданию природы – в том числе и через умирание её
и её представителей. У народов эпической картины мира
восстановление ткани Мироздания должно было
происходить посредством жертвы. «Демонические ду хи»
– тролли (как и упыри) – существа преимущественно
разрушительного нрава, связанного, согласно преданиям,
с деструкцией космических элементов (похищение
солнца), а также определенных лиц (прежде всего –
прóклятых). И в первую очередь – тех, кто сам выступает
в
качестве
разрушителя
социального
космоса:
«поправших клятвы», «подлых убийц», недостойных и
других,
кому после смерти суждено населять
Берег Мёртвых на окраинах Нифльхейма. А чтобы они не
возвращались в мир живых нежитью-драугами,
практиковались
превентивные
меры
усмирения
«заложных» покойников.
Может создаться впечатление, что приведенные
структуры являются исключительно
современной,
надуманной наработкой. Однако стоит отметить, что
конкретизировать образы, мифы и персонажи должны
были уже сами носители эддической традиции,
нашедшей
отражение
в
памятниках
искусства
позднежелезного века, в рунических надписях и в
скальдической поэзии. Система ассоциативных связей и
образное мышление не допускает хаотическо й
синонимии. Соответственно,
определенная группа
разноименных мифологических существ со схожей
функциональной
спецификой
должна
была
размежёвываться с достаточной конкретностью.
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SOME SLAVIC-SCANDINAVIAN THANATOLOGICAL PARALLELS IN THE ANCESTORS’ CULT CONTEXT
The paper deals with the Slavic concepts of “oupyrs and beregynias”, which should had been a part of the Ancestors’ cult,
together with the undead “navi” and auspicious “old ones”. The ritual materials of Kiev Rus’ demonstrate many manifestations
of such a cult, but it’s literature tradition is too poor. Old Norse tradition shows the great amount of organized multileveled
manifestations of such mythological creatures like elves and trolls, ‘haugbúi’ (mound -dwellers) and undead ‘draugar’. The
offered parallel is valuable with it’s mutual hermeneutics, dealing with the IX-XI cent. Rus’ world-outlook syncretism.
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ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ ТЕОРІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Стаття присвячена історично-філософському компаративному підходу до проблеми становлення і
розвитку теорій громадянського суспільства від стародавності до сучасності з метою окреслення
адекватної українським реаліям громадянського суспільства, яке активно взаємодіє з державними
структурами.
Ключові слова: громадянське суспільство, взаємодія держави з громадянським суспільством, концепції
відносин держави та громадянського суспільства Сходу і Заходу.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми
становлення громадянського суспільства та посилення
впливу
його
нових
структур
на
процеси
державотворення, захист суверенітету України у зв’язку
з новим етапом розвитку демократії після «Революції
гідності» спонукають нас до більш глибокого соціально філософського аналізу існуючих доктрин громадянського суспільства, запропонованих мислителями різних
цивілізацій, на основі історично-філософського та
порівняльного методу. Це дасть змогу осмислити існуючі
проблеми взаємодії громадянського суспільства з
українською державою на рівні соціально-філософського
аналізу процесу становлення відповідних концепцій та
можливості створення нової теорії, більш адекватно ї
українським реаліям.
Виклад основного матеріалу. З плином соціального
часу помітно не тільки його прискорення, а й ті видозміни
у ролі структурних елементів суспільства, які вказують
більше на динаміку, ніж на статику суспільства. Крім
того, стверджується справедливість тези іспанського
філософа Ортегі- і- Гассета щодо зростання ролі мас, а ми
маємо намір осмислити зростання ролі самодіяльних
організацій, мережа яких і утворює сучасне громадянське
суспільство.
Деякі підходи до розв’язання поставленої проблеми
намічались у роботах українських вчених політологів –
М. Михайльченка, М. Цюрупи [4], але радикальні
революційні зміни у складі акторів політики спонукають
до оновлення поглядів на взаємодію влади та не
державних самоврядованих структур.
У вітчизняній філософській традиції прийнято
вважати, що перші розвідки у проблему громадянського
суспільства почали здійснюватись ще у античні часи,
зокрема Платоном і Аристотелем, однак основи
філософської теорії громадянського суспільства, яка б
могла виступити доктринальною формою вирішення
проблеми, були закладені лише у XIX столітті, зокрема Г.
В.-Ф. Гегелем, який розглянув цей феномен на
притаманних йому діалектичних засадах.
У «Політиці» Аристотель не користувався терміном
«громадянське суспільство», використовуючи натомість
поняття «община», розділяючи «державну общину» та
інші об єднання у складі грецьких полісів (якщо виходити
із адекватності перекладу на українську).

Громадянське
суспільство
у
Георга Гегеля
розглядається у нерозривному зв’язку із розвитком
держави на наскрізній для нього ідеї діалектич них
суперечливих зв’язків між різними соціальними
проявами прояву об’єктивації абсолютного духу .
Держава
виступає
абсолютною
раціональністю,
розумністю, вона "діє, підпорядковуючи свої зусилля
усвідомленням
цілей,
відомими
засадами
і
законами" [2,с.227-228], а громадянське суспільство є
царством схильності людей до самодіяльності, до
свободи.
Згідно діалектики розгортання абсолютної ідеї,
держава є моментом об'єктивації духу, втіленням в життя
суспільства ідей свободи і права. Свобода у державі
«позитивна», зафіксована у законодавстві, це розумна
свобода державно-організованого народу, тоді як у
громадянському суспільстві свобода проявляє себе
активізмом та взаємозв'язком різних, один від одного
незалежних, рівних індивідів, держава і громадянське
суспільство виконували різні функції.
Таким чином, теорія Гегеля щодо громадянського
суспільства побудована на діалектично суперечливих
аспектах його єдності і відмінності з державою, бо воно
формується в умовах правової держави і слугує меті
реалізації свободи. Громадянське суспільство виникає
пізніше держави і створено, – вказує Гегель "у сучасному
світі" і у ньому "кожен для себе – мета" [2,с.272], однак
особа, без співвідношення з іншими, не може досягти
своєї мети у повному обсязі.
У другій половині XX століття зафіксовано новий
сплеск
дослідницького
інтересу
до
проблеми
громадянського суспільства у його зв’язках
з
конституційним ладом у представників так званої
"Чиказької школи" США.
Г.Беккер, лауреат Нобелівської премії 1964 р. за
роботу "Людський капітал", виходив з того, що сфера
владно-політичних
відносин, яку майже цілком
контролює держава, постійно звужується, її місце займає
партнерство груп, що найбільш адекватно реалізується у
громадянському суспільстві.
Основною сферою самодіяльності людини, на думку
Г. Беккера, є сфера економічна, де кожна людина якщо не
підприємець, то обов’язково споживач [1]. Таким чином,
у
цього
представника
американських
вчених
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громадянське суспільство нагадує економічну доктрину
К. Маркса щодо ролі соціальних структур, бо та система
суспільних
зв’язків,
що
утворює громадянське
суспільство, майже суцільно представлена економічними
зв’язками, первинними згідно марксистської філософії.
Основні цінності є також економічними. Як нам здається,
акцент у принципах побудови і функціонуванні
громадянського суспільства у Беккера зміщений у бік
визнання домінуючим сукупності економічних відносин і
воно (громадянське суспільство) у нього слугує реалізації
приватновласницьких і споживацьких інтересів.
Повертаючись до українських реалій зауважимо, що
саме у сфері підприємництва склались, функціонують і
заявляють про себе у протестних формах, навіть на
окупованих територіях Донецької та Луганської
областей, структури громадянського суспільства, які
були створенні та знов створюються на основі захисту і
реалізації економічних прав.
Оригінальну концепцію взаємодії конституційно го
ладу держави і громадянського суспільства створив
Ф.А. Хайєк, доктор права та політології Віденсько го
університету, лауреат Нобелівської премії з економіки
1974 року.
На думку Хайєка не держава повинна "формувати"
суспільство
будь-якого
найдемократичного
типу,
зокрема, громадянське суспільство, а лише окремі люди
та групи можуть створювати об’єднання заради
задоволення власних інтересів. "Завдання державної
влади – створити структуру, всередині якої окремі люди
та групи зможуть успішно дбати про відповідні власні
інтереси" [3,с.167]. У вільному суспільстві держава –
одна з організацій для забезпечення ефективно ї
зовнішньої структури, в межах якої утворюються
самогенеровані порядки (громадянське суспільство
представляє собою сукупність таких порядків).
Філософський підхід до проблеми має засновуватись
на погляді щодо взаємин громадянського суспільства і
правової держави як різних способах реалізації сутнісних
сил людини, її передвічному потязі до самодіяльності,
творчості, активізму у всіх сферах соціального життя з
врахуванням «тиску» з боку держави. Держава тоді
постане історично мінливою формою здійснення
необхідних владних відносин у соціально неоднорідному

21

суспільстві,
а
громадянське
суспільство
стає
«розрізненням між державою і сім’єю» (Гегель).
Як вказувалось на зустрічі представників структур
громадянського суспільства в Україні з посланцями
влади США 26 квітня 2016 року, є той стан суспільства,
коли владний сектор держави відстежує суспільні настрої
і не підлаштовується під них, а знаходить способи
взаємодії для спрямування енергії мас в позитивне русло.
Таким чином, проблема соціально-філософського
підґрунтя теорії громадянського суспільства вирішується
у сучасному, розділеному за культурно-цивілізаційним и
ознаками світі, на різних парадигмальних засадах.
Соціально-філософські
концепції
громадянського
суспільства мають бути історично відкритими для
розуміння того, що у революційні, зламні періоди
соціального часу зростає як активність мас, так і його
організаційні структури. В українському суспільстві
після «Революції гідності» владні структури та нові
елементи
громадянського
суспільства
такі
як
волонтерські організації та рухи ще не знайшли балансу
повноважень у впливі на демократичний розвиток
України.
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ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ: ВІД ОРГАНІЗМІЧНОГО АПҐРЕЙДУ ДО
ТЕХНОЄВГЕНІКИ
У статті розглянуто процеси вбудовування новинок технологічної індустрії у життєвий світ людини, її
тіло та пов’язану із цим трансформацію свідомості. Акцентовано увагу на позитивних та негативних
аспектах постгуманістичних концепцій і змальовуваних ними перспектив. Досліджено практики
технологічного апґрейду і техноєвгеніки як способів вдосконалення людського виду. Проаналізовано проблему
виходу людини за межі тілесності й окреслено сценарії розвитку суспільства за умов створення штучного
інтелекту та роботизації індивіда.
Ключові слова: постгуманізм, безсмертя, організмічний апґрейд, техноєвгеніка, ґаджет, штучний
інтелект.

Постановка
проблеми.
Крихкість
тіла
та
усвідомлення власної слабкості споконвіків штовхали
людину на філософські роздуми та наукові звершення.
Наша
фізіологічна
недосконалість,
нездатність
протистояти природі та її примхам, безкомпромісна
залежність від оточуючого середовища, марна надія
пригальмувати неминучий кінець, прагнення викорінити
свою вразливість та подолати конечність буття є основою
нашої культури, науки і філософії. Ці питання століттям и
змушували людину крокувати уперед та шукати
відповідь, сьогодні ж вона як ніколи близька до того, аби
отримати омріяне.
Подібний стрибок у галузі знань перш за все
пов’язаний із технологічним розвитком, який збагатив
людське життя комфортністю буденного існування та
відчинив нам двері у інший світ – світ, у якому людина не
обмежена фізичною дійсністю та вільна втілювати у
життя найяскравіші бажання та мрії. Техноло гії
пропонують людству не лише можливість позбавитись
жахливих каліцтв, хвороб, недорозвиненого інтелекту ,
які стоять на перешкоді вдосконаленню людської раси,
але й трансформують уявлення людини про себе та свій
потенціал. Зміни відбуваються у самій свідомості особи:
остання більше не сприймає себе як невід'ємний від
природи елемент, який покликаний сліпо слідувати
інстинктам. Йдеться про те, що люди самі творитимуть
своє призначення, визначатимуть рівень своєї залежності
від оточуючого світу, трансформуватимуть дійсність.
Вже сьогодні завдяки таким технологіям як, скажімо,
Google Glass межі між світом фізичним та віртуальним
складають усього лише декілька сантиметрів. Темпи ж
розвитку технологій та їх вбудовування у світ і тіло
людини незабаром повністю видозмінять наше уявлення
про реальність.
Так, проблематика стрімкого технологічного розвитку
та футуристичні прогнози щодо його впливу на світ
людини
знайшли
своє відображення
в ідеях
постгуманізму, які мають досить тривалу історію та
беруть свій початок ще з середини ХХ ст.
Першопочатково думки про можливість людини
використовувати
технологічні
здобутки
для
самовдосконалення втілились у працях наукових
фантастів. Такі автори як Дж. Хакслі, А. Азімов,
С. Хокінг, О. Тофлер, С. Гантінгтон ставили у своїх

творах питання про можливість людини перейти власні
межі, змінити уявлення про оточуючий світ та
модифікувати природно закладені характеристики. До
мислителів, які розробляли постгуманістичні теорії та
концепції також належать Н. Бостром, Р. Курцвейл,
Д. Пірс, З. Істван, А. Тюрінг, М. Мор, А. Вудс, М. Мінскі,
А. Кларк, Р. Бейлі, Р. Етінґер, М. Кастельс, К. Боулдинг,
У. Мак-Каллох, Ферейдун М. Есфендіарі, С. Бігел та ін.
Водночас серед них є й такі, які вважають постгуманізм
«однією з найбільш небезпечних ідей»: Ю. Габермас та
Ф. Фукуяма зазначають, що подібні практики призведуть
до розщеплення людської свідомості та втрати індивідо м
вітальних цінностей. Зокрема, Б. Джой ставить під сумнів
можливість
«моралізації»
кіборгів,
в
яких
перетворюватимуться люди майбутнього. Обираючи ж
серединну позицію, зауважимо, що попри нестримність
процесу повсюдної технологізації, його необхідно
контролювати.
Мета статті – проаналізувати сучасні тенденції
технологічної модернізації людського тіла та розширення
поняття «людськості»; дослідити потенційні наслідки
поширення техноєвгенічних практик; визначити роль
ґаджетів у повсякденному житті людини та степінь їх
контролю
над
індивідуальною
свідомістю;
охарактеризувати позитивні та негативні сторони
організмічного апґрейду.
Виклад основного матеріалу. Розпочнемо аналіз
перспектив
постгуманістичного
майбутнього
із
зауваження Н. Бострома, що «в природному світі багато
страждань. Якби ж ми мали можливість полегшити їх у
якийсь прийнятний спосіб, то мені видається, ми були б
морально зобов'язані це зробити» [2]. Така позиція є
зрозумілою та з першого погляду не викликає заперечень,
адже усі ми прагнемо викорінити біль, страх і страждання
із нашого життя та досягти щастя. Сьогодні ж ми маємо
змогу спостерігати скільки неймовірних переваг та
можливостей відкрили перед людиною продукти
технологічного розвою. Йдеться не лише про ті
технології
(біоніка, нанотехнології,
протезування,
зондування, креоніка й безліч інших практик), які дали
людям з обмеженими можливостями надію та шанс на
нормальне існування, але й про ті новинки наукового
прогресу, які щодня полегшують людині виконання
роботи та домашніх справ, роблять її дозвілля яскравим
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та сповненим раніше незвіданих емоцій, стимулюють
природні таланти та сприяють стрибку в особистому та
суспільному розвитку.
Здобутки технологічної індустрії припинили бути
мріями фантастів та більше не зачинені за дверима
лабораторій, навпаки, вони стрім ко вбудовуються у
життя пересічних людей та видозмінюють їх уявлення
про світ та свої власні можливості. Виступи на сцені
співаків-голограм,
виконання
найвідомішим и
симфонічними оркестрами світу музики, написаної
комп'ютером, екзоскелети та роботи-домогосподарки
припинили бути дивиною для масової свідомості,
наступним же кроком буде переоснащення власне
людського тіла. Для прикладу, нещодавно американські
вчені створили для музикантів «розумну руку» –
пристрій, який отримує інформацію з людського мозку,
здатен виконувати команди та грати на музичних
інструментах. Згадана технологія вже не просто сучасний
протез, необхідний для заміни неробочої частини тіла, це
інтелектуальний,
здатний
до
навчання
та
запам’ятовування інформації засіб покращення себе і
підвищення своїх можливостей. Сьогодні зникають ті
межі, слабкості та природні недосконалості, які власне й
визначали нашу «людськість». З цього приводу А. Клар к
слушно зауважує, що «однією з найскладніших проблем
концепції транс- і постгуманізму є знання того, коли
людина переходить цю межу. Як ми визначаємо, коли ми
використовуємо технології як вдосконалення, а коли як
доповнення? Де я провожу межу між тим, що я роблю
себе кращою людиною, і тим, що роблю себе краще
людини?» [3]
Вищезазначене запитання є вкрай важливим, адже
загубленість людини у сучасному світі й справді важко
переоцінити: ми розчинились у стрімкому потоці
повсякденності, втрачаємо себе у галасі навколо нас, не
помічаємо як наше Я перетворюється у тіні та відбитки
найрізноманітніших
культурних,
наукових,
філософських віянь, які швидкоплинно змінюють одне
одного. Затьмарення критичного мислення за допомогою
технологічних іграшок набирає обертів та просторується
неймовірно швидкими темпами. Роботизація
ж
людського тіла, перетворення індивіда у потужного
кіборга, перед яким зникають природні обмеження, може
мати катастрофічні наслідки. У цьому контексті варто
акцентувати
увагу на тому, що технологіч не
вдосконалення людського тіла є вкрай небезпечним за
умови розхитаності внутрішнього ядра, відсутнос ті
надійної духовної опори, яка здатна витримати вагу
новітніх механізмів.
А. Кларк зазначає, що «технології, які можуть
допомогти запобігти чи полегшити хворобу, бажані, але
вони мають спрямовуватись автентичними моральними
цілями та прагненнями» [3]. Враховуючи ж сучасну
культурну кризу та девальвацію традиційних цінностей,
цілком зрозумілим видається острах багатьох науковців
та мислителів перед відкриттям широкому загалу доступу
до технологічних новинок. Якщо людина отримає
надможливості, не володіючи при цьому кодексом
загальнолюдських чеснот, наш світ може перетворитись
у війну напівбогів, які намагатимуться довести свою
перевагу та силу. Незважаючи на те, що подібний
сценарій нагадує кадри із популярних сьогодні
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блокбастерів, відсутність контролю за розвитком
технологічної індустрії, занепад освітньої галузі,
нищення моральних ідеалів мають потенціал призвести
до руйнації людського світу як такого.
Один
з основоположників
постгуманізму
–
Р. Курцвейл, зазначав, що технології мають дві сторони –
з одного боку, вони дають людині можливість розкрити
свій потенціал та реалізувати задуми, які раніше не могли
бути втіленими через біологічну недосконалість тіла, з
іншого
ж боку, вони п’янять
необмеженими
можливостями та безкрайнім простором для отримання
бажаного. Зауважимо, що звільнення від фізичної
обмеженості дійсно може стати відкриттям неймовірних
можливостей, кроком до осмислення нових вершин та
освоєння незвіданих світів. Водночас це може призвести
до втрати «традиційної» людини як такої. Тож слушним
видається запитання: технології дарують людині шанс
вийти за межі органічного світу та нарешті звільнитись
від фізичної обмеженості, чи навпаки – вибудовують
навколо неї мури тотального контролю та залежності від
наукового сектору?
Аналізуючи можливі траєкторії розвитку людського
світу, підкреслимо, що лікарі, науковці та філософи
споконвіків ставили перед собою мету знищити ворогів
людського тіла – старіння, каліцтво й хвороби, смерть,
примусове утримання на планеті Земля, «закиненість» у
тут і тепер тощо. Технології ж та стрімкий розвиток науки
дають нам надію, що ці прикрі залежності будуть
подолані, відведені у минуле як анахронізм, який був
характерний примітивним людям. Багато століть людство
«боролось» з природою, намагаючись викорінити зі свого
життя її вплив – ми створили мораль, аби подолати
природний інстинкт, ми збудували міцний будинок, аби
захиститись від оточуючого світу, ми створили науку, аби
перешкодити природі втручатись у систему посівів, й
навіть винайшли медицину, аби контролювати питання
життя та смерті. ХХ ст. і технологічний прогрес
дозволили зробити людству неймовірний стрибок в
області знань та дослідження світу. У зв’язку із вказаним,
стримування прогресу та збереження «природозалежної»
людини викликають сумніви та протести, адже майбутнє
технологічного вдосконалених постлюдей видається
досить привабливим.
Продовжуючи, зауважимо, що саме завдяки
науковому
прогресу
і
технологічному
вибуху
довготривала
природно запрограмована еволюція
людського виду перетворюється у процес, який можна не
лише пришвидшити, але й яким можна керувати. Так, із
відкриттям широким масам доступу до новітніх
технологій
та
переходом
людства
до
епохи
постгуманізму поступово відновлюються дискусії в
області євгеніки. Розповсюдження ж вчень про
«надлюдину» та розробки в області так званої
техноєвгеніки – вчення, в основі якого лежать шляхи
трансформування та вдосконалення людської раси за
допомогою технологічного втручання, – змушує нас
поставити провокаційне запитання, яке торкається
глибинних аспектів морального характеру: чи має право
людина вдосконалювати своє потомство?
Дивлячись на це із боку слабкості людського тіла та
його обмеженої спроможності протистояти хворобам та
смерті, видається, що розумна євгеніка здатна
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забезпечити виживання, розвиток та незвіданий досі
розквіт нашого виду. З іншого боку, подібне
програмування людського тіла, вдосконалення, яке
можна визначати, підбирати та змінювати за власним
смаком, трансформує й уявлення особи про свою власну
сутність, цінність людського життя, цілісність та
неповторність кожного окремого Я. У контексті
вищезазначеного виникають сумніви щодо того, чи
матиме ця новостворена істота такі ж права і чи
заслуговуватиме на ставлення до себе як до рівної. Адже
комплектація
людського
тіла
бажаними
характеристиками,
додатковими можливостями, а
можливо й надздібностями, значно відрізнить її від
людини зі «стандартним» геномом.
Так, Ю. Габермас закликає нас замислитись над тим,
чи не вплине подібна ліберальна євгеніка на розуміння
людиною своєї власної сутності. Мислитель зауважує, що
«те, що євгенічні втручання, які змінюють генну
структуру, здатні змінити усю структуру нашого
морального досвіду, – звісно, сильне твердження. Його
можна розуміти у тому сенсі, що генні техноло гії
виявляться в деяких аспектах у конфронтації з
практичними питаннями, які стосуються умов моральних
суджень та поведінки. Зміщення «межі між випадковістю
та вільним рішенням» впливає на саморозуміння
особистостей, що діють морально та турбуються про своє
існування, в цілому. Воно приводить нас до розуміння
взаємозв'язків між нашим моральним саморозумінням і
етико-видовою основою нашого існування. Чи зможемо
ми розглядати самих себе як відповідальних авторів
історії свого життя і поважати інших осіб як «рівних нам
за походженням» – це певною мірою залежить від того,
як ми розуміємо себе антропологічно у якості видових
істот.
Чи зможемо ми розглядати
генетичну
самотрансформацію виду як шлях до зростання автономії
окремої людини – або ми підірвемо на цьому шляху
нормативне саморозуміння особистостей, які живуть
своїм власним життям і пропонують один одному
однаково поважливе ставлення?» [4,с.39]
Досліджуючи цю тезу, зауважимо, що усі ми прагнемо
жити у толерантному демократичному суспільстві, у
якому кожен має право на власну думку та слово, здатен
вільно виявляти свої погляди, законними шляхам и
досягати бажаного та реалізовувати можливості.
Зрозуміло, що життя з іншими накладає на нас певні
обов’язки та обмеження, але зазвичай це не стоїть на
заваді розвитку та самореалізації нашого індивідуально
Я. Дж. Кантон же вважає, що наближається той час, коли
люди вимагатимуть визнання за ними права на
самовдосконалення
за
допомогою
технологій.
«Медицина
довголіття,
продовження
життя
та
підвищення
працездатності
людини
стануть
характеристиками
нашої
світової
культури
у
найближчому майбутньому» [5,с. 43]. Відповідно, з
переходом
людства
до
ери постгуманізму та
вбудовуванням технологій не лише в оточуючу нас
реальність, але й у саму людину, перед мислителями
постануть проблеми видозміни розуміння людиною своєї
сутності й трансформації вкорінених основ суспільного
життя.
Доречним у цьому контексті буде теза Ю. Габермаса,
який вважає, що «раніше у соціальних інтеракціях

стикались лише народжені, а не «зроблені» особистості.
У тому біополітичному майбутньому, яке змальовують
прихильники
ліберальної
євгеніки,
на
цей
горизонтальний взаємозв’язок накладеться діяльний і
комунікативний
взаємозв’язок
між поколіннями,
вертикально пронизаний навмисно зміненим геномом
майбутніх поколінь» [4, с. 79]. Питання про рівність прав
та свобод у постгуманістичному суспільстві вже
найближчим часом перетвориться у вкрай нагальну
проблему, адже у ситуації, коли частина суспільства
прагнутиме модернізуватись, а друга – навпаки, берегти
«традиційну
людськість»,
виникне
загроза, яка
змушуватиме
людей
вдосконалюватись
заради
виживання.
За цих умов важливо запобігти ситуації, в якій
матеріальна забезпеченість перетвориться у той
визначальний фактор, який розмежовуватиме тих, хто
зможе в майбутньому придбати собі «вічне життя» та тих,
хто буде змушений задовольнятись «природними
даними». Адже, незважаючи на темпи глобалізаційних
процесів та швидкість поширення інформації, для
багатьох країн новинки технологічної
індустр ії
залишаються недосяжними. Якщо ж подібні техноло гії
будуть доступними виключно для заможних людей, або
потраплять
на
чорний
ринок,
ми
неминуче
спостерігатимемо картину, на якій прірва між багатими
та бідними буде не лише у грошах, але й у біологічній
досконалості. За таких умов не йтиметься про рівність
прав, свобод та обов'язків.
Продовжуючи
аналіз
права
людини
на
самовдосконалення
та
програмування
власного
потомства, зазначимо, що сьогодні звичними видаються
практики вживлювати породистим собакам мікрочіпи, які
захистять їх від викрадення й, у разі необхідності,
допоможуть господарям відстежити місцезнаходження
хатнього улюбленця. Ми сприймаємо це як прийнятні
заходи безпеки і в жодному разі не розглядаємо це як
порушення прав тварин. Це, звісно, не стосується
чіпування людей, однак чи можемо ми бути впевнені у
тому, що в недалекому майбутньому подібні практики не
перетворяться у стандартну процедуру. Так, наприклад,
люблячим батькам, які турбуються про свою дитину і
прагнуть бути впевненими, що вона у безпеці, може бути
цікавою думка надягти на неї модний ґаджет, який
дозволяє у режимі реального часу отримувати
інформацію про пересування особи, її фізіологічний стан,
або й більш персональні відомості.
Сьогодні ми залюбки купуємо та користуємось
фітнес-трекерами, які «допомагають» нам контролювати
наш щоденний режим, здоров'я, сон, вагу тощо. Ми
дедалі більше залежимо від смартфонів, які не
випускаються з рук та щохвилини готові відповісти на
будь-яке наше запитання і виконати примху. Стильний
дизайн, гучна рекламна кампанія, безліч можливостей та
доступна ціна створюють сприятливі умови для того, аби
людина добровільно переводила своє життя на
технологічний рівень. Ми живемо у світі, де нашим часом
керують пристрої: розумні ґаджети краще знають коли
нам прокидатись, їсти, виходити на прогулянку,
вимикати пиріг у духовці, споживати ліки тощо. Ми
дедалі швидше втрачаємо контроль над власним життям ,
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розподілом нашого часу, функціонуванням свого
власного організму тощо.
Природний,
«традиційний»
світ
більше
не
задовольняє нову вдосконалену людину, не здатен
забезпечити їй надійну опору та поле для діяльності. Світ
же віртуальний і технології, які його підтримують,
відкривають перед нами безкрайній простір для
самореалізації, втілення бажань, розкриття прихованих
можливостей. Й хоча сьогодні йдеться лише про зовнішні
надбудови, із часом доступ людини до техноло гій
розширюватиметься, а їх вбудовування у людське тіло
перетвориться у буденні практики. Наприклад, пластична
хірургія (яка також дозволяє обирати та змінювати
людині тіло за власним бажанням) вже давно посіла своє
місце у нашому суспільстві і не видається злочином
проти природи. Так само й «технохірургія» незабаром не
видаватиметься нам чимось більшим ніж вже згадана
пластична корекція зовнішності.
Сучасні технології дійсно дають людству шанс
перейти межу природної обмеженості і перетворитись у
свого роду богів на землі. Дослідження ж в області
штучного інтелекту обов'язково враховують можливі
сценарії, у яких світ заполонили машини, а людська раса
знаходиться на межі вимирання, та намагаються
убезпечити нас від подібної загрози і програмувати
пристрої таким чином, аби останні не завдали школи
людині. Однак, чи будуть подібні закони діяти, якщо самі
люди втратять уявлення про свою природу та
роботизуються? Чи є межа організмічного апґрейду та
хто встановлюватиме правила й обмеження для такого
роду модифікацій? Усі ці запитання вимагають аналізу та
чіткої відповіді вже сьогодні, адже, опираючись на слова
З. Іствана,
запитуємо,
чи
готова
людина
до
технологічного самовдосконалення, враховуючи усі наші
недоліки? «Давайте дивитися правді у вічі. Люди – це той
вид, який, хоч і має деякі дуже благородні риси, але також
відомий тим, що робить жахливо безглузді вчинки.
Геноциди, рабство, дитяча праця є лише декількома з них.
Лякає те, що іноді люди навіть не знають, що вони скоїли
(або не визнаватимуть цього), допоки не сплине багато
років. Я часто казав, що питання полягає не у тому, чи
люди засліплені, а у тому наскільки ми засліплені?» [6]
Багато мислителів вважають, що одним з основних
питань на шляху людства до епохи постгуманізму є
необхідність зберегти моральні цінності та зробити усе
можливе для їх передачі й трансляції. Адже проблема
«завантаження» в людську свідомість етичних ідеалів та
стимулювання особи до їх активного використання для
прийняття
зваженого
рішення,
залишається
невирішеною. У праці «Три закони трансгуманізму і
штучний інтелект» З. Істван зауважує: «Я цілковито
підтримую розвиток вищого машинного інтелекту, який
зможе допомогти світу своїми блискучими аналітичним и
здібностями. Я вважаю, що ми маємо задіяти для цього
ще більше ресурсів, ніж ми використовуємо сьогодні. Але
програмування штучного інтелекту з ідеями ссавців,
сучасними філософськими поглядами та недосконалістю
людського духу є небезпечним та може призвести до
цілковитого хаосу. Ми просто ще не настільки благородні
та мудрі» [6].
Висновки.
Підсумовуючи
вищерозглянуте,
зауважимо, що позитивних сторін трансформації людини
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у постлюдину та процесів організмічного апґрейду
досить багато: це надвисокі інтелектуальні здібності,
молодість та досконалість тіла, досягнення прадавньої
мрії про безсмертя, розвиток знання та розкриття
таємниць Всесвіту, нищення часових рамок та безкрайній
простір для самореалізації у найрізноманітніших сферах
життя тощо. З іншого боку, усі ці переваги
спотворюються
прірвою
між
технологіч но
модифікованими
людьми-кіборгами
та
фізично
обмеженими «традиційними» людьми, популяризацією
техноєвгеніки та досліджень в області генетичного
програмування майбутнього потомства, проблемою
збереження ціннісної системи, загрозами втрати свободи
волі та занепадом людського суспільства як такого.
Отже
перехід
людства
до
постгуманізму
супроводжується як безперечними перевагами, так і
жахаючими перспективами, й сьогодні важко відповісти,
яким буде життя на нашій планеті через декілька
десятиліть. Однак питання, які сьогодні виносяться на
порядок денний в дискусіях як наукового, так і
філософського плану, мають знайти своє вирішення та
поширюватись у суспільстві. Сучасна людина має бути
готовою до того, що чекає її попереду, та усвідомлювати
усю глобальність подібних змін. У зв’язку із цим
поширення досліджень у цій області серед маси, широке
обговорення морально-етичних проблем, висвітлення
нагальних питань у ЗМІ є необхідними елементами
підготовки обізнаної та свідомої людини майбутнього.
Тим не менш, усе вищезазначене постулює ідею смерті (в
усіх значеннях цього слова) людини звичного нам типу,
адже лише таким чином можна дати життя новій
постлюдині – вільній, безсмертній, необмеженій
фізичністю. Разом із цим виринає багато філософських
аспектів (питання моральності, свідомості, творчого
начала, часу та простру, свободи, естетичні критерії
постгуманістів тощо), які вимагають розгляду та є
плідним ґрунтом для подальших досліджень.
Література
1. Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the
Biotechnology Revolution / F. Fukuyama. – Picador, 2003. – 272 p.
2. Surfdaddy O. Nano-Bio-Info-Cogno: Paradigm for the Future /
O. Surfdaddy. – 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://hplusmagazine.com/2010/02/12/nano-bio-info-cognoparadigm-future/.
3. Clark A. Transhumanism and Posthumanism: Lifting Man Up
or Pulling Him Down? / A. Clark. – Ignatius Insight, 2010.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.ignatiusinsight.com/features2010/aclark_tranhumanis
m_mar2010.asp.
4. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к
либеральной евгенике? / Ю. Хабермас; [пер. с нем. М. Харькова].
– М.: Весь Мир, 2002. – 144 с.
5. Canton J. NBIC Convergent Technologies and the
Innovation Economy: Challenges and Opportunities for the 21st
Century // Managing nano-bio-info-cogno innovations /
W. Bainbridge, M. C. Roco, 2006. – p. 33–45.
6. Istvan Z. The Three Laws of Transhumanism and Artificial
Intelligence / Z. Istvan. – 2014. [Електронний ресурс] – Режим
доступу:
https://www.psychologytoday.com/blog/thetranshumanist-philosopher/201409/the-three-laws-transhumanismand-artificial-intelligence.

26

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

References
1. Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the
Biotechnology Revolution / F. Fukuyama. – Picador, 2003. – 272 p.
2. Surfdaddy O. Nano-Bio-Info-Cogno: Paradigm for the Future /
O. Surfdaddy. – 2010. [Electronnyy resurs] – Rezhym dostupu:
http://hplusmagazine.com/2010/02/12/nano-bio-info-cognoparadigm-future/.
3. Clark A. Transhumanism and Posthumanism: Lifting Man Up
or Pulling Him Down? / A. Clark. – Ignatius Insight, 2010.
[Electronnyy
resurs]
–
Rezhym
dostupu:
http://www.ignatiusinsight.com/features2010/aclark_tranhumanis
m_mar2010.asp.

4. Habermas Y. Budushchee chelovecheskoy prirody. Na puti k
liberalnoy evgenike? / Y. Habermas; [per. s nem. M. Kharkova]. – M.:
Ves mir, 2002. – 144 s.
5. Canton J. NBIC Convergent Technologies and the
Innovation Economy: Challenges and Opportunities for the 21st
Century // Managing nano-bio-info-cogno innovations /
W. Bainbridge, M. C. Roco, 2006. – p. 33–45.
6. Istvan Z. The Three Laws of Transhumanism and Artificial
Intelligence / Z. Istvan. – 2014. [Electronnyy resurs] – Rezhym
dostupu:
https://www.psychologytoday.com/blog/thetranshumanist-philosopher/201409/the-three-laws-transhumanismand-artificial-intelligence.

Lazareva M.L.,
candidate of philosophical sciences, acting associate professor at the philosophy department of Lviv National Agrarian
University, ml_lazareva@mail.ru
Ukraine, Lviv
LOOK IN THE FUTURE: FROM THE ORGANIS M UPGRADE TO THE TECHNO-EUGENICS
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«HOMO AESTHETIC»: ЕСТЕЗИС У ЛЮДСЬКОМУ ЖИТТІ
В статті розглянуто значення естетичної мотивації в діяльності, як стимулу до творчості. На основі
застосування методу біографічного аналізу автор дійшов думки про важливість формування в людини
стратегії художнього мислення з раннього віку. Дана стратегія дає змогу спиратися людині на естезис в
будь-якому виді діяльності.
Ключові слова: естезис, естетична мотивація, естетичний мотив, естетична ціннісна орієнтація,
художнє мислення.
Постановка
проблеми.
Вивчення
мемуарної
літератури і біографічних даних виявляє на перший
погляд несподівану ситуацію – значний ступінь
естетичного розвитку багатьох відомих вчених як
давнини, так і сучасності. Як приклад можна пригадати,
що естетично розвинутими особистостями було багато
видатних науковців, які залишили помітний слід не
тільки в історії науки, а й культури людства загалом –
Авіценна й Н. Копернік, М. Лютер і Ч. Дарвін, Ф. Кекуле
та В. Вернадський тощо. Як засвідчило проведена нами
дослідження, подібне можна стверджувати й про
багатьох Нобелівських лауреатів, зокрема Ф. Бантінга,
Н. Бора, Л. де Бройля,
Я. Вант-Гоффа,
О. Гана,
А. Ейнштейна,
В. Освальда,
В. Паулі,
Р. Росса,
Е. Шредінгера та ін. Можемо навіть стверджувати, що
різноякісну за змістом обдарованість демонструють й
непересічні особистості, які залишили вагомий слід у
розвитку художньої культури і мистецтва, а також науки
чи техніки: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, А. Дюрер,
Г. Галілей, Ц. Кюї, Ж. Верн, Г. Веллс, С. Лем та ін. Всі ці
митці і вчені увійшли в «золотий» список людства, бо
мали значний вплив на його розвиток.
Проте хочемо акцентувати, що Галілео Галілей – не
тільки один із засновників сучасного експериментально теоретичного природознавства. Відкритий ним принцип
відносності є на сьогодні основою сучасної теорії
відносності. Але за допомогою створених особисто
підзорних труб він першим серед європейців розпочав
вивчення зоряного неба та описав кратери Місяця;
Чумацький шлях як сукупність зірок; відкрив чотири
супутники Юпітера; зафіксував фази Венери та її рух
навколо Сонця; дійшов висновку про обертання Сонця
навколо своєї осі; сконструював термоскоп (прибор для
дослідження теплових процесів). Відкриття, здійснені
Галілеєм у механіці та астрономії змінили наявну на той
час наукову картину світу. Однак поза увагою широкого
загалу залишаються ось такі факти біографії цієї
непересічної людини: Галілей багато займався мовами,
професійно грав на лютні (вважався видатним лютністо м
свого часу), любив живопис та поезію. Відтак, він був
хорошим музикантом, композитором, художником і
блискучим літератором [1]. (Показово, що наукові
трактати Галілея переважно написані вишуканою
італійською мовою, а їх стиль засвідчує, безсумнівно,
його й літературний талант). Зазвичай не вражає

пересічного читача чи уважного студента, або поважного
науковця, що І. Єфремов увійшов в історію як видатний
палеоантрополог та водночас відомий письменник
(«Туманність Андромеди», «Лезо бритви» тощо). Так
само С. Ковалевська увійшла в історію як математик та
автор відомих белетристичних творів. Таких прикладів
чимало, але вони ніби затінені успіхами цих людей,
оскільки звертається увага тільки на результат – науковий
чи художній твір, без прискіпливо й неупередженого
погляду на його творця як досить незвичайної людини.
Така людина, з одного боку, цікавиться наукою й досягає
в ній значного успіху. Але при цьому в її житті важить
багато що й естетичне начало людського існування.
Видається, що таку непересічну особистість можна
спробувати зрозуміти лише за умови визнання її як
«Homo aesthetic» чи «Людину естетичну».
Тому метою статті є аналіз естетичної основи
розвитку обдарованості людини (дитини, підлітка і
молодої людини), як його необхідної складової. Звернемо
увагу, що внаслідок проведеного нами дослідження [2-4]
на основі біографічного методу виявлено залежність
ступеня естетичного розвитку особистості (як необхідно ї
передумови формування у неї стратегії художнього
мислення) та рівня її креативних можливостей і
результативних надбань. Наявність останнього й
виступає, як видається, основою життя людини у форматі
буття як «Homo aesthetic». (Враховуючи неоднозначність
потрактування поняття креативності, вкажемо, що
розуміємо під останньою здатність людини до творчості
як найвищого рівня продуктивної діяльності людини).
Зазначимо, що до аналізу цієї проблеми науковці, і не
лише вітчизняні, звертаються не часто. Передусім варто
відзначити праці таких зарубіжних дослідників, як
Г. Грімм, В. Ізер, А. Маслоу, С. Лебедєв, А. Пуанкаре,
Х.Р. Яусс, а серед вітчизняних науковців – В. Лутаєнка,
В. Моляко, Ю. Петрова). Тобто, вона має маргінальний
статус, оскільки відноситься до проблем, що потребують
вивчення у міждисциплінарній площині. Проте, естетичні
моменти визнаються евристичним чинником наукової
творчості (М. Гончаренко, О. Єгоров, В. Іріна, О. Кармін,
Б. Кедров,
В. Коваленко,
О. Лук,
Я. Пономарьов,
Є. Хайкін тощо).
Зокрема
А. Маслоу,
один
з
найвідоміших
представників так званої гуманістичної психології,
вважав, що людина за своєю родовою суттю прагне до
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особливих – буттєвих, цінностей. Їх можна вважати
метапотребами, які вирізняються докорінно від інших її
потреб. Це прагнення істини, краси, досконалості, добра,
простоти, справедливості, порядку, честі. За Маслоу,
вони необхідні особистості для самоактуалізації і
самореалізації. Завдяки їм людина наснажує сенсом
життя, безкорисливо переживає своє існування і відчуває
власну значущість. «В деякому цілком визначеному та
емпіричному сенсі, – відзначає вчений, – людині
необхідно жити в красі, а не потворному, точно так само
як їй потрібна їжа для голодного шлунку або відпочино к
для стомленого тіла. Я насмілюсь стверджувати, що
насправді ці буттєві цінності є смислом життя для
більшості людей хоча багато навіть не підозрює, що вони
мають такі метапотреби [6,с.111]». Такі метапотреби, або
так звані буттєві цінності, виступають важливим
елементом людського існування, системи життє вих
цінностей людини, в тому числі естетичних й художніх.
Показово наразі, що у своїх дослідженнях дослідник
спирався на аналіз біографій видатних людей,
стверджуючи, що кожна людина має виконувати, так би
мовити, свою місію через реалізацію всіх своїх
здібностей і можливостей. Видатні постаті в історії
людства цього спромоглися, оскільки їх вирізняли
передусім такі риси, як ділова спрямованість,
незалежність,
оптимізм, установка на творчість,
зацікавленість до реальності. Привертає увагу в даному
випадку й те, що саме на основі вивчення такої категорії
людей вчений дійшов думки про значущість естетичного
моменту в житті творчої людини. У позиції Маслоу нас
зацікавлює насамперед ідея про мотив, потребу і цінність,
як внутрішні детермінанти людської активності,
поведінки, діяльності. А також визнання значущості
естетичного начала в людському житті в якості буттєвих
цінностей (метапотреб). Прагнення краси, досконалості,
простоти (можливо, й порядку як гармонії), зазначені
дослідником, можна потрактовувати саме в якості
естетичної мотиваційної основи творчості. І що треба
підкреслити, такі буттєві цінності зазначаються ним
необхідними для самоактуалізації і самореалізації
особистості. Тобто, віднесені вченим не до вітальних і
соціальних, а до духовних спонук діяльності – потреб,
цінностей, мотивів тощо.
У зв’язку з цієї ідеєю Маслоу, доцільно пригадати
слова відомого вченого, який залишив помітний слід у
сучасній математиці – А. Пуанкаре. Він зазначив, що
знає, коли математичний доказ істинний: він має бути
красивим. Для вченого у його творчості важливим був
естетичний компонент в структурі математичного
виведення і доказу. Це засвідчує, що в творчості окремих
митців, вчених, винахідників, не виключено, особливе
значення, мав естетичний чинник. Цінним для
продуктивності їх діяльності був естетичний досвід і,
можливо, сформований на його основі, специфічний
мотив творчої діяльності – естетичний.
Інтерес викликає і специфіка мислення Пуанкаре. Як
зазначав сам вчений, математичний доказ для нього – це
не просте поєднання
силогізмів,
а силогізм ,
розташований у певному порядку. І порядок, в якому
розміщені елементи думки, тут важливіший, за них
самих: «Якщо у мене є чуття... цього порядку, –
стверджував вчений, – внаслідок чого я одразу можу

пояснити всю сукупність розмірковувань, мені вже
нічого боятися забути певний елемент; кожний з них сам
собою займе своє місце [цит. по: 7,с.48]». Звернемо увагу,
відомий вчений надавав значення красі математичного
доказу, як певній стрункості математичної процедури. До
того ж стверджував, що вона для нього побутує не у
формі думки, ідеї, алгоритму та ін., а у вигляді емоційночуттєвого реагування на ситуацію.
Зауважимо, що в межах аксіології науки порушується
питання про значення ціннісної сфери людини для її
наукових здобутків. Зокрема виголошено ідею естезису
як внутрішньої єдності етико-морального начала
людського буття та естетичного сприйняття світу.
Останнє розуміється не тільки емоційно-естетичним
відношенням людини до дійсності, а й її безпосереднім
переживанням у всій притаманній їй конкретності.
До естетичних стимулів творчості, на наш погляд,
варто віднести: естетичну настанову (установку), що є
набутою суб’єктом
творчості схильністю
до
інформаційного
відбору
за
естетико-художнім
критерієм ознак і якостей предметного середовища (при
взаємодії з окремими його елементами), цінних для його
діяльності, й їх інтеріоризації. Вкажемо, що естетичні
настанови здатні виступити стимулами творчого процесу,
виконуючи інформаційно-зорієнтовуючу, евристичнооптимізуючу та аксіологічно-корекційну
функції.
Посилюючи активність образно-спрямованих елементів
мислення,
естетична
настанова
покращує
результативність самого мислительного акту: включає в
сферу думки індивідуально-значущі факти, поглиблює
інформаційну базу творчої проблеми, й усуває
консерватизм у мисленнєвому акті, підсилюючи його
креативний потенціал. До того ж, вона сприяє
самоактуалізації
і
самовираженню
особистості,
виступаючи
позасвідомим
ціннісно-регулятивним
елементом в її духовній структурі. Наявність естетичних
настанов, як одного з компонентів суб’єктивної основи
інформаційного поля опрацювання творчої проблеми, і
стимулює, певною мірою, існування феномена художньо ї
спрямованості мислення.
Важливим
елементом
естетичної
ціннісно детермінаційної бази інформаційного пошуку у творчості
слід
назвати
естетично-ціннісну
орієнтацію
особистості, яка є усвідомленою ціннісно-регулятивною
спонукою людської діяльності, сформованою внаслідок
естетико-художнього
досвіду особистості.
Це
схильність особистості до оцінювання за естетичним (чи
художнім критерієм) ознак і якостей предметного
середовища (при взаємодії з окремими його елементами),
її цілеспрямоване прагнення до опертя на естетичне
начало у різних сферах життєдіяльності. Підкреслимо ,
естетичні і художні ідеали є результатом інтеріоризації
особистістю соціокультурного досвіду, а настанови
(установки) й ціннісні орієнтації виступають наслідко м
особистісного естетико-художнього досвіду людини. А
естетична потреба й естетичний мотив мають різні
витоки і функціональну спрямованість: естетичний мотив
зумовлюється значним і особисто-значущим естетичним
досвідом, а естетичні потреби можуть обумовлюватись
естетичними прагненнями, зумовленими вродженими
якостями людини (музичний слух, висока колірна
чутливість тощо). Естетичний мотив у неусвідомленій
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(чи, можливо, неактуально-проявленій) формі спонукає
особистість до діяльності на естетичних засадах
(предметно-перетворюючої, пізнавальної), а естетична
потреба функціонує у площині емоційно-почуттєвих
зрушень від споглядання предметних форм [2-4].
Виклад основного матеріалу. Насамперед при
розкритті ідеї, чому вважаємо стратегією художнього
мислення важливою у розвитку обдарованої молоді,
звернемося до розгляду деяких особистісних рис та
моментів біографії людини, яку можна оцінити як її носія
–
академіка
Вернадського:
видатний
вченийенциклопедист, мінералог, кристалограф, геолог, хімік,
історик і організатор науки, філософ та громадський діяч .
Звернемо увагу, що В. Вернадський наголошував на
цінності вміння своєрідно бачити об’єкт дослідження, а
саме спиратися у науковому пошуці на чуттєву
інформацію: «В дитинстві я володів деякою здібністю
тонко спостерігати явища навколишньої природи , я
пам’ятаю, яке сильне враження мали на мене різноманітні
відтінки кольору і блискітки, я пам’ятаю мої прагнення
розрізняти різні шуми», – зазначив він. (Курсив наш. –
О.П.) На його думку, він багато втратив від того, що не
розвивав свій дар: «А я в цьому випадку не є
виключенням, – наголосив вчений, – більшість з нас такі.
Школа й домашнє виховання повинні розвивати ці
почуття у всьому обсязі, розум має набувати знань серед
самого різноманітного використання органів чуття, серед
самих різноманітних відтінків вражень. Спілкування з
природою, вивчення її чи вміння бачити, відчувати її –
найкращі засоби для цього [8,с.140]». Привертає увагу й
такий момент у біографії академіка Вернадського: він був
наділений розвинутим образним мисленням і здатністю
фантазувати. Саме на таку думку наводить його
спроможність яскраво і наочно представляти образи
близьких йому людей, живих і померлих, іноді, навіть, у
формі галюцинації. Така якість власної психіки і
мислення вченого навіть страшила, він намагався в собі її
подавити: «Я щось зупинив в своїй природі. Іноді
жалкую, що подавив, а не розвинув цю здібність...», –
зазначив вчений наприкінці життя з сумом [цит. по:9,
с.135].
Викликають зацікавлення у наведених фактах
насамперед особистісні якості В. Вернадського: інтерес
до колористичних і світлотіньових ознак предметного
середовища, образність думки, мрійливість, прагнення
новизни, значна ерудованість
і наполегливість.
(Можливо, вони й виступають основою досягнень
вченого, який виступив новатором, фундатором низки
галузей сучасної науки: геохімії, біохімії, радіогеології та
активним громадським діячем – засновником і першим
президентом Всеукраїнської академії наук, засновником
та директором Радіологічного інституту й Біогеохіміч но ї
лабораторії). Академік А. Ферсман, оцінюючи внесок
Вернадського у розвиток світової і вітчизняної науки,
підкреслив передусім вплив ідей останнього на світогляд
багатьох людей і інноваційність його наукових розробок,
які відкрили «нові сторінки» у сучасній науці. Але
Ферсман при цьому вказав, що творча думка
Вернадського – гостра, наполеглива, чітка, завжди
геніальна, але її досить важко зрозуміти. Можливо тому,
що зрозуміти особливість творчої думки В. Вернадського
важко через значущість у ній естетичних чинників? Саме
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до них слід віднести інформацію, якій вчений завжди
надавав значення у науковому пошукові та житті –
колористичним, світлотіньовим, фактурним ознакам
предметного середовища. Саме тому він, мабуть й
стверджував: «Вчені – ті ж фантазери і митці; вони не
вільні над своїми ідеями; вони можуть гарно працювати,
довго працювати тільки над тим, до чого лежить їхня
думка, до чого спонукає їхнє чуття [8,с.106]». (Курсив
наш. – О.П.)
Тому здійснений нами аналіз біографій видатних
вчених наводить на думку про цінність естетичного
досвіду науковця, насамперед набутого у дитинстві чи
юності, для формування навички нетипового набуття,
оцінки й застосування інформації, але важливої для
наукової творчості – структуралізації інформаційних
потоків на основі синтезу (до того ж інформації чуттєвого
плану, особисто значущої). І, як наслідок, у такого
вченого формується не тільки багатовекторність
інтересів у творчості, а й має місце інша спрямованість
інтелектуальної діяльності – виникає феномен так
званого емоційного інтелекту, для носія якого має велике
значення опертя на чуттєвий субстрат у думці і загалом
життєдіяльності.
Необхідно вказати, що природа й особливості
емоційного інтелекту досить неоднозначно розуміються
науковцями. Наприклад, ним варто вважати, на думку
О. Кінякіної, «...певну здатність людини сприймати
власні
почуття
і
відкликатися
на
почуття
інших» [10,с.78]. (Наразі не зрозуміло чим вона, власне,
відмінна від емпатії). За Ж. Крайг, людина з високим
рівнем розвитку емоційного інтелекту «навчилася
інтегрувати всі відділи свого мозку...»; «володіє твердим
розумом і розсудком і не поступиться ні за яких
обставин»; «здатна перебувати в стані інтеграції і
керуватися в діях своїми цінностями»; «наділена
здібністю залишатися спокійною і сконцентрованою,
зберігати самоконтроль в присутності інших людей,
особливо тих, з якими у неї є емоційний зв’язок»;
«спроможна йти своїм курсом...»; «може зберігати
стосунки з людьми навіть тоді, якщо з ними не згодна»;
«може асимілювати навіть високі рівні стресу...»;
«наділена такими якостями, як співчутливість, альтруїзм ,
самодисципліна, оптимізм, гнучкість і здатність
вирішувати проблеми...»; «здатна читати і відслідкову ваи
власні чуття і чуття оточуючих»; «у неї є почуття гумору»
[11,с.23-24]. Іншими словами, набутий особистістю
естетичний досвід культивує у неї досить своєрідні
механізми пізнавальної діяльності і саморегуляції
емоційно-почуттєвими станами (із опертям на естетичні
засоби). Важливим моментом тут є те, що як стверджував
видатний
радянський
психолог
Л. Виготський,
спроможність людини до сприйняття творів мистецтва і
художнього пізнання не дається їй від народження. Вона
формується і розвивається внаслідок
тривалого
системного виховання й самовиховання [12-13]. Додамо,
що це справедливо й по відношенню до естетичного
сприйняття світу загалом. І наважимося стверджувати, що
має місце й дещо інше. Йдеться про формування у такої
особистості стратегії художнього мислення. Тобто,
естетична складова внутрішнього світу особистості, і
науковець не є винятком, виступає своєрідним
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фіксатором специфіки спрямованості її мислення та
використання його результатів.
Тому стверджуємо, що вказані нами видатні науковці
були естетично розвинутими особистостями, відтак набули
здатності одночасного поєднання двох стратегій мислення у
творчості – наукової та художньої. Розгляд біографій
видатних вчених дає підставу вважати, що вченому з
багатим естетичним досвідом притаманна художньо наукова природа мислення. І вона забезпечує його творчі
здобутки.
Що ж таке стратегія художнього мислення людини? І
чому її важливо розвивати? Творча особистість, наприклад
науковець як її носій, при виникненні задуму
використовує композиційну схему (наочно-образного або
символічного плану), що має естетичний вимір, і лише
згодом застосовує форми та апарат наукового (або
технічно-проектного мислення), щоб його реалізувати.
Крім того, інформаційний відбір важливої для цього
інформації здійснюється нею незвично: за естетичним
критерієм – на рівні пошуку досконалого (гармонійного)
чи (і) нетипового (унікального) у зовнішніх ознаках
об’єкта (розміри, пропорційність, колір і т.п.) та
зосередження на них прискіпливої уваги при рішенні
проблеми. Отже, для цієї стратегії людського мислення
значущими є естетичний компонент у витоках і
результатах (естетична мотивація, естетично-худо жні
цінності тощо). Подібна стратегія людського мислення
виникає
внаслідок
відмінного
від
дискурсу
інформаційного опрацювання нагальної проблеми. (Її
можна, на наш погляд, вдало означити через поняття «алогіка» як «інологіка», тобто інша логіка, ніж при оперті
на процедури формально-логічного виведення й
обґрунтування думки, твердження, знання). Проте вона
має продуктивні і позитивні результати для людського
життя через домірність людині, врахування не тільки її
інтелектуальних запитів, а й запитів сенсорної та
емоційно-почуттєвої сфери, націлювання на пошук
гармонії і т.п.
На наш погляд, кожна людина – це неповторний
Універсум у Всесвіті, що спроможна існувати на засадах
гармонії та досконалості. І кожна дитина обдарована
фіксувати гармонію і досконалість у Всесвіті, незалежно
від ступеня розвитку наявних здібностей та сфери їх
прояву. Тому кожна дитина – носій художнього мислення
(варто хоча б подивитись на малюнки дітей та їхнє
задоволення від процесу створення таких речей). Але
подібна спроможність – це досить крихка ноша; це дар,
який швидко може втрачатися. І причина, на жаль,
корениться в наявній системі освіти та реалій життя
багатьох сучасних дітей і підлітків, що елімінують
стратегію художнього мислення через ігнорування
цінності естетичного начала в людському житті.
Можливо в цьому маємо відповідь, чому в юності вже
далеко не кожний школяр чи студент вважається
обдарованою людиною, спостерігаємо наразі часто-густо
не тільки втрату інтересу до навчання, а й до творчості
загалом. Далеко не кожна доросла людина – творець.
Особливо вище сказане набуває актуальності, на наш
погляд, у зв’язку із появою так званих дітей нової
свідомості. Показово, що на сьогодні вже день «Нових
дітей» святкується зараз у 100 країнах світу (29 січня), бо
спостерігається тенденція до їх зростання. Так, серед 50

літніх людей таких є 1 на 1-5 тисяч, 30 літніх – 1 на 600
людей, юнаків і юначок «Нових дітей» – від 6 до 12 %, але
вже серед школярів старших класів 20-25 % складають
«Нові діти», у середній школі вже близько 40 % школярів є
«Новими дітьми», серед школярів молодших класів 60-70 %
– «Нові діти» [14]. Видається примітним, що такі
особистості характеризуються вразливістю та особливим
мисленням, бо орієнтуються «серцем», дуже активні й
нетерплячі, потребують посиленої уваги з боку дорослих,
але водночас не за віком розвинуті, креативні,
демонструють значний ступінь обдарованості.
Висновки. Відтак, кожна дитина, підліток чи юнак,
щоб не втратити основу обдарованості – вміння
дивуватися й сприймати світ чи його фрагменти цілісно ,
прагнення до досконалості чи гармонії, має розвивати
спроможність до художнього мислення через постійне
включення у різні види естетичної діяльності. При цьому
треба завжди пам’ятати, що розвиток такої стратегії
мислення відбувається на основі мимовільного чи
доцільного
включення
в
естетично-рецептивну ,
художньо-рецептивну, художньо-творчу, утилітарно повсякденну естетичну діяльність. І завдання педагога,
наставника або батьків – допомогти в цьому.
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АБСТРАКТНЫЙ БОГ И ОБРАЗНЫЙ БОГ ФИЛОСОФСКОЙ И
РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗМЫШЛЕНИЙ КАРЛА
ТЕОДОРА ЯСПЕРСА
В статье рассматривается подход К. Ясперса к пониманию Бога с позиций философской веры и
религиозной. Выделяется два подхода к Богу как к абстрактному нечто в философии и образному
конкретному в религии. Указывается два истока христианского мышления, опред еляемых как
древнегреческий монотеизм и ветхозаветный пророческий абстракционизм. Проводится параллель между
символическим обозначением сущности Бога в религии и философии через призму соотнесения истины,
коммуникации, одиночества, слова, свободы, богочело века. Отмечается объяснение К. Ясперса о
непознаваемости Бога с позиции антропологической точки отталкивания мышления.
Ключевые слова: Бог, религиозная вера, философская вера, абстрактный Бог, образный Б ог, божество,
слово, свобода.

Постановка проблемы. Любая вера имеет объект
верования. И этот объект становится точной опоры для
человеческого
мировоззрения,
отображаеться
в
исторических и культурно-социальных движениях целых
народов. Учитывая, что вся история Западной Европы
подвязана на христианских ценностях, вопрос объекта
веры – Бога становится важным для понимания
западноевропейского менталитета. Понимание Бога,
приходящее из иудаизма и греческой философии не
остается статичным, с каждым новым витком истории
Бог предстает в новой абстрактной ипостаси. При этом
образ триединого Бога остается прежним, что может
указывать на статичность религии и динамику
религиозного мышления за пределами религии – в
философии.
«Смерть Бога» в философии Фр. Ницше поднимает
проблему христианского мировоззрения. Средневеко вая
теология, развивавшая идею христианского Бога, вышла
на путь греческой нео-религии не политеизма, а
монотеизма. Фактически Бог превращается в частную
собственность христианских жрецов – руководителей
истории христианских государств от имени Бога.
Убийство Бога в христианстве наталкивает на мысль
возможности существования христианства без Бога, но
главное – существование Бога без христианства. Именно
идея Бога без христианства
была подхвачена
философами-экзистенциалистами. Особая заслуга в этом
– Карла Ясперса.
Немецкий философ, оказавший большое влияние на
философию религии, сделал попытку современного
обоснования Бога, выделил истоки христианско го
мировоззрения, рассмотрел развитие религии с позиции
осевого времени, выделил неизменное во всех религиях.
И хотя тема Бога не является ведущей в философии К.
Ясперса, она красной нитью проходит в его творчестве,
давая его последователям новые опоры в размышление о
Боге,
его
сущности,
онтологии
и
мировой
сопричастности.

Цель статьи – изучить и установить общее и
различное в понятии Бога в философской и религиозной
вере с позиции экзистенциального размышления
К. Ясперса.
Анализ
исследовательской
базы. Творчество
К. Ясперса
привлекает
многих
исследователей.
Отечественные ученые смогли ознакомиться с его
творчеством только в конце ХХ века. На русский язык
были переведены основные произведения К. Ясперса, не
удивительно, что полной картины его творчества трудно
составить. Можно выделить ряд интересующих
исследователей вопросов в философии К. Ясперса. Это
предложенная мыслителем идея коммуникации, понятие
«осевого» и «доосевого» времени, антропология – как
основная
тема
экзистенциализма,
представление
К. Ясперса о философской вере. Тема Бога в философии
К. Ясперса рассматривается исследователями в контексте
вышеобозначенных
моментов.
Так,
С. Мерхаба
исследует процесс общения человека с Богом,
выделяемого как высшая коммуникация. Д.А. Замилов
останавливается на теме Бога в философии К. Ясперса в
контексте
трансценденции.
Т. Шварц
критикует
антигуманизм К. Ясперса в оправдании исторических
предпосылок уничтожения человечества как в отсутствие
греховности аморальности перед Богом.
Изложение материала. Анализируя тему Бога в
философии К. Ясперса, следует учитывать обширность
данной темы и взаимосвязь с рядом «божественных
причастий», таких как: пространство, время, сущность,
основа, тенденции. Кроме того, новоосм ысление Бога в
мировоззрении
К. Ясперса
зиждется
на
ряде
умопосыланий. В первую очередь, это, конечно,
философия
предшественников
–
Фр. Ницше,
С. Кьеркегора, Ф. Достоевского, а также этикорелигиозные учения восточных философов. Во -вторых,
личностное мировоззрения философа не было зауженным
контекстом какого-то одного направления в философии и
опиралось на весь историко-философский опыт
человечества. Изучая человеческую историю, в том числе
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и историю религий, К. Ясперс не мог не заметить
закономерную
тенденцию
внешнеосевого
и
внутрициклического развития государств.
В произведении «Введение в философию» мыслитель
выбирает событие времен пророка Иеремии о смене
народом вероисповедания для того, чтобы четко уяснить
«достаточно того, что Бог есть» [3,с.40]. Бог существует
независимо от человеческой истории, человеческого
мировоззрения, людских религий и норм этикета. Бог не
нуждается в доказательствах его существования, не
оценивает поступки людей с точки зрения религиозной
праведности, не творит человеческую историю. Его
существование легко находится в пустоте человеческих
переживаний и крайних эмоций, когда уже все разрушено
и больше нечего терять, появляется Он – тот, кто важнее
нагроможденной
предрассудками
и
действиям и
человеческой жизни. Приход человека к этой точки
начала истории, к первоначальной мысли всего
человечества дает человеку новый путь веры и знания,
незагруженный
многовековыми
рассуждениями,
ставшими истинами разных веков и разных взглядо в.
Путь к Богу похож на путь назад или возвращение домой
к истокам бытия.
Истоками христианского бытия К. Ясперс называет
Ветхий завет и греческую философию. В них он видит
западноевропейскую идею Бога. Оба источника несут
информацию о Боге как абстрактном нечто. Однако
философ отмечает разные подходы к Богу абстрактному
в Ветхом завете и греческой философии. Их истоки не
сливаются в одну реку, а питают две – религию и
философию. Практический подход религии к Богу
опирается на образ Бога в мысли, действии, творческом
порыве экзистирующих пророков. Бог религии –
творческий Бог с капризами этических правил. «Эта
абстракция действует как нигилизм по отношению к
бытию мира, но проистекает она из полноты сознания,
которому открылся надмирный Бог-творец со своими
этическими требованиями. Эта абстракция основывается
не на развитой мысли, а на слове, которое сказал Бог, на
самом Боге, узнанном в слове, сообщаемом пророком, как
слово Божье» [6,с.458].
Бог в философии не имеет образа и не претендует на
право творца материи, однако, религиозный человек, что
не всегда значит – верующий, зрит в философском Боге
религиозный
образ
божества.
Древнегреческий
монотеизм философии выливался в религиозный
изменчивый характер политеизма. Все древнегреческие
боги имели фантазируемый образ, действие, место, неся
при этом в себе абстрактную частицу божественности.
Европейская философия с древнегреческим истоком
абстрактного Бога даже в конфликте с христианством как
религией остается в единении с христианством как
мышлением. «Философствование Запада – признается
это или нет – всегда связано с Библией, даже тогда, когда
оно борется с ней» [6,с.466]. К. Ясперс отмечает
двойственность философии Фр. Ницше к христианству ,
где тот убивает образный ветхозаветный посыл Бога и
восторгается божественностью идеи абстрактного .
«Церковь для Ницше – смертельный враг всего
благородного на земле. Она отстаивает рабские ценности,
она стремится растоптать всякое величие в человеке, она
– союз больных, она – злокозненная фальшивомонетчица.
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Однако и тут он не может отказать ей в своем уважении
как к особого рода власти…» [5,с.5]. Религия и
философия разными путями идут к Богу, соглашаясь в
главном – божественности, они драматизируют детали
сущего. Бог в философии не является первичным, а
вытекает из этичного гуманизма. Это не означает об
отказе Богу в метафизичности, но ограничивает
представление про его всемогущество. Бог исходит из
божественного, а не божественное из Бога. К. Яспер
считает, что именно это хотел подчеркнуть Фр. Ницше в
смерти Бога. Образный Бог не может быть всемогущим и
оказывать влияние на абстрактные этические ценности.
Абстрактная этическая божественность порождает и
Бога-творца, и этические ценности. Если бы, этика
человеческих взаимоотношений исходила от Бога, как
это представляется ветхозаветными пророками, то смерть
его повлекла бы уничтожение этики, что, однако, не
происходит. Общечеловечекие этические ценности не
зависят от религиозных убеждений, которые дают лишь
окантовку жизнедеятельности человека.
Как и большинство философов, К. Ясперс отмечает
противоречие христианства
в его реальной и
иррациональной двойственности. Христианский Бог
требует покорности верующих и готов жестоко
наказывать своих непослушных детей, и в то же время
дарит им неограниченную свободу, которая может
проявляться и в непокорности воли Божьей. Запутанное и
отношение между Богом и людьми. Кто для Бога люди:
рабы или дети. Рабы не имеют свободы и покорны
господину не по желанию, свобода детей ограничена, а
покорность отцовской воли определена этическими
требованиями и нормами. В итоге историческая
действительность христианства, закованная в иллюзии
образов далека от свободомыслия. Ветхозаветный образ
Бога основывается на бескомпромиссной вере в него. Бог
становится той единственной Истиной, которая не может
и не должна оспариваться, и та от которой только и
возможно свободной рассуждение. К. Ясперс тонко
подмечает один
момент в
современной ему
западноевропейской философии, а именно ухо д
философов от рассуждения о Боге. «Философы нашего
времени, кажется, охотно обходят вопрос: есть ли Бог.
Они ни подтверждают его существование, ни отрицают
его. Однако тот, кто философствует, должен давать
объяснения. Если существование Бога подвергается
сомнению, философ должен дать ответ: или он не
покидает поля скептической философии, в которой
вообще ничто не утверждается и не отрицается, или же,
ограничиваясь предметно определенным знанием (что
значит – научным познанием), он прекращает
философствовать, руководствуясь тезисом: что знать
невозможно, о том следует молчать» [3,с.42]. Выходит,
что верующий философ, даже находясь на позициях
атеизма, уходит от рассуждений о Боге, принимая его за
неоспоримую истину. Вера в истинность христианско го
образа Бога продолжает влиять на европейскую
философию. А значит, пространство Бога остается
неразрушимым куполом запрета понимания Бога.
История европейской философии и борьба с
католической
церковью
не
подрывает
основы
христианства, коим является даже не Бог, а его
пространство. К подобным размышлениям приходит и М.
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Хайдеггер. Однако, в отличие от К. Ясперса он
анализирует мышление человека о божественном
пространстве.
К. Ясперс ставит перед собой обширнее задачу. Его
будет интересовать человеческое мышление как по
отношению к Богу образа, так и по отношению к Богу
абстракции в контексте мировой человеческой истории.
И главным в этом моменте философии К. Ясперса будет
вопрос понимания и взаимоотношения веры и истины.
Дуализм философии К. Ясперса касается и вопроса
веры. Мыслитель делит веру на философскую и
религиозную. Религиозная вера опирается на Откровение
Бога людьми через слово, а потому доступнее для
человека. Словом Божьим формируются правила для
верующего. Слово является главным доказательство м
существования Бога, исходя из Святого Писания либо из
уст пророков оно аллегорично и бытийно. Божье слово
подкрепляется деяниями, в устах пророков, Иисуса
Христа, апостолов, святых оно приобретает огромную
чудодейственную силу, укрепляющую религиозную
веру. В религии слово становится зримым, а зримое уже
не подвергается сомнению. В то же время, слово,
перетекая из уст Бога в уста человека, теряет
божественность и очеловечивается. Все божественное
остается за гранью понимания. Рассуждение о Боге
превращается в умозаключение о Боге, определением
отрицательного характера – что не есть Бог. Слово не
допускает свободу действия, не разрешает оспаривать
божественное веление, не пропускает через религиозную
веру человека к Богу. «Вера религиозная вступает в
борьбу с другими верованиями, она защищает свою
истину и наступает, она увещевает и обличает, она
предлагает человеку изменить жизнь, она ставит человека
в ситуацию, где он должен дать ответ, встретив
Весть» [2,с.135].
Философия и религия по-разному воспринимают
слово.
Слово
как
божественное
воплощение
присутствует в религии. Причем оно многолико.
Религиозный человек верит в защитную силу сакральных
слов, повторяемых в молитве, богослужении. Часто
таким словом становится имя Бога – Кришна, Иегова,
Аллах, Боже, Будда. Обращает на себя внимание то, что в
декалоге одним из правил, принесенных Моисеем с горы
Синай, является: Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно [Книга Исхо д
20:7]. Обожествление определенного слова лишает его
движения, что недопустимо в движущемся бытии.
Постоянное упование на Бога отбирает свободу, а
сакральное слово, становясь ритуальным в устах
человека, способствует развитию лени. На Бога
переносится вся ответственность за деяния людские и в
итоге, Богу надо оправдываться перед человеком. К.
Ясперс не интересуется проблемами теодицеи, ибо, как
бы человек не стремился оправдать, или обвинить Бога,
все это остается незначительными словами, убогими пред
силой духа.
Для философии слово не имеет такой образной
ценности, как для религии. Слово абстрактно. Как
порождение человеческой материи оно не в силах
раскрыть вся красоту человеческого духа. Часто человек
не в силах выразить словами свои ощущения. Мысль

человеческая также движется по закону слова. Она всегда
связана с человеком. «Исток мысли нельзя оторвать от
бытия человека, который ее мыслил. Следует делать
зримыми образы философов, как образы изначального
человеческого бытия» [4,с.244]. Слово может иметь
много
значений
без
контекста.
Оно
может
констатировать факт, но не передать его осмысление. Бог
есть – это факт, т.к. само слово «есть» обозначает наличие
слова «бог». Бога нет – это также доказательство
принятия бога как отрицание бога. Однако в обоих
случаях речь идет только о наличии, либо отсутствии в
бытии человека смысловой единицы пространства – Бога.
Слова не затрагивают саму экзистенцию, а только
определяют отношение к ней в частном порядке.
«Действительное бытие Бога должно быть абсолютно, а
не только обнаруживать себя в одном из исторических
явлений своего языка, в языке людей» [3,с.48].
Философская вера сложна для обывательского
понимания. Философия ищет истину, а не защищает ее от
посягательств других философских учений. Ей свойствен
скептицизм, который не будет защищать истину всеми
силами человеческих ресурсов, а позволит каждому
самостоятельно прийти к ней. Религиозная вера ждет
второго пришествия Христа, а философская – сама идет к
божественному в свободном желании и без принуждения.
Философская вера сложна непонятностью поступков,
порой идущих в разрез с истиной. Философская вера не
требует жертв во имя истины, религиозная почитает
жертвенников, положивших себя на алтарь истины. К.
Ясперс считает, что философская вера смущает веру
религиозную, готовую на все ради умерщвления первой.
Философ уверен, что свободная от подчинения религии и
науке, философия особенно нужна человеку, дабы
защитить независимость человека.
Ю.М. Бохенский рассматривая взаимоотношения
религии и философии с точки зрения К. Ясперса, делает
заключение, что: «ни та ни другая не может навязывать
принуждающее знание в качестве объяснения веры. Но
между ними нужно выбирать: либо бросаться в объятия
авторитета, либо поставить на кон существование на свой
страх и риск» [1,с.157-158]. Обращает на себя внимание и
тот момент, что немецкий философ уклоняется от анализа
еще одной веры – научной, имеющей свои представления
об истине и свой подход к пониманию роли Бога.
Классифицируя науки, он приходит к выводу о
невозможности истины в научных знаниях. Философская
вера тяготит к знанию. «Она хочет знать то, что доступно
знанию, и понять самое себя» [6,с.423]. Религиозная вера
жаждет доказательств от своего объекта веры.
Доказательства для религиозной веры не обязательно
должны подкрепляться знаниями, достаточным является
слово, ритуал, символика, доступное верующим
таинство. Религия нуждается в бытийной атрибутике:
архитектурных
сооружениях,
культовых
вещах,
необъяснимых наукой явлениях, объединяющих людей
сакральных действиях. Религиозная вера окутывает Бога
в пелену убеждений. Наука близка к религии в
требованиях доказательств, но к доказательствам она
избирательна.
Только
опыт
служит
науке
доказательством. Наука не просто хочет знать, она
обожествляет знания, но она не в состоянии выйти за
пределы опытного знания, где заканчивается знание, там
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заканчивается и наука. Необъяснимые явления наука не
замечает. Бог для науки – необъясним. Философская вера
не просто стремиться познавать знания, она стремиться
познавать и то, что находится за пределами знаний, в том
числе и саму себя.
К. Ясперс утверждает, что вера – это единение объекта
и субъекта. Вера в Бога соединяет вместе верующего и
Бога.
Интересно,
что
мыслитель
не склонен
рассматривать никого и ничто иное на месте объекта,
кроме Бога, подразумевая под ним божество, бытие,
трансценденцию. Без веры человек теряет экзистенцию,
впадает в апатию, страдает депрессией, отрицательно
мыслит. К. Ясперс. Как и многие философы до него
склонен полагать, что Бога невозможно познать, что Бог
становится невозможно далеким в момент размышления
о нем и очень близок в самой человеческой истории.
Философ отрицательно относится к метафизической
статике истины. Религия, в отличие от философии не
склонна признавать несколько истин, и уж тем более, их
абстрактную текучесть. Религия консервативна, а в
отстаивании своих позиций – жестока к оппонентам. При
этом, как отмечает философ, религия стоит на позициях
добра и высокой моральности человека. Во имя
религиозной веры в истории человечества совершались
самые прекрасные и самые ужасные деяния.
У философской веры такой же субъект верования, как
и у религиозной – Бог или, как часто встречается в
произведениях К. Ясперса, божество. Анализируя ветхий
Завет, философ определяет великих пророков как первых
философов монотеизма, в их речах, мировоззрении он
находит много общего с греческой философией,
возникшей намного позднее ветхозаветных деятелей.
Аналогичное сходство К. Ясперс отмечает и в учениях
восточных мудрецов – основателей этико-философских
религий: конфуцианства, даосизма, буддизма. В один ряд
с ними он ставит всех ветхозаветных пророков, в том
числе и Иисуса Христа. К. Ясперс категорически
отрицает его божественное происхождение, мотивируя
это тем, что если признавать всех людей детьми Бога
(божества, бытия, трансценденции), то нельзя утверждать
о возвышении одного из них или нескольких. «… Бог
говорит устами людей, но Бог говорит устами многих
людей, в Библии – через пророков, последним в ряду
которых выступает Иисус; нет человека, который мог бы
быть Богом» [6,с.470]. У любящего отца все дети равны в
своих правах на отцовскую любовь, и уж тем более, в
правах на заботу и свободное самоопределение. Религия,
с точки зрения мыслителя, забирает право Божьих детей
на самоопределение. Религия не дает альтернативы, в ней
выбор иллюзорен – или выбираешь «правильное» или
гибнешь. «Если бы для нас существовал выбор между
Богом и человеком, невозможно было бы не выбрать
Бога. Но так как Бог не встречается мне, как объект среди
вещей, или как человек, который есть также Бог, как
сфера существования наряду с другой сферой
существования и подобного выбора для меня осмысленно
не могло бы состояться; я могу только имитировать такой
выбор, если в некоторой религии, навязывающей себя
всем в своей объективности, Бог обретает определенную
форму» [8,с.349].
Из этого тезиса вытекает и следующий – не
существует не только одного избранного Спасителя
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человечества, но также и богоизбранного народа.
К. Ясперс негативно ставится к любым проявлениям
расизма, в том числе и религиозного. Не имеет значения,
какого вероисповедания человек и каких догм
придерживается, важно его восприятие экзистенции. Бог
не отсеивает ситом человеческие души через
религиозные убеждения и общественные стереотипы.
Ему не важно – исповедует человек христианство ,
иудаизм или буддизм, жил он до рождения Иисуса
Христа или после. Религии рождаются, развиваются и
исчезают по законам человеческой осевой истории, а не
по вмешательству Бога. Бог не навязывает человеку
никакой религии, никаких убеждений, правил, не
вмешивается в человеческую историю, не создает
государства и не губит их. Все это только дела рук
человеческих, и человеку пора уже научиться отвечать за
свои деяния.
В религии Бог проявляется свою экзистенцию в слове.
Слово
Божье
трактуется
священнослужителям и
своевольно. Человек не вступает в коммуникацию с
Богом, он может обращаться к Богу в молитве, но
молитва ограниченна отношениями начальника и
подчиненного. Подчиненный человек лишь просит в
молитве о благах или благодарит за уже полученное.
Начальствующий Бог через жрецов передает свою волю
человеку. К. Ясперс указывает, что религия выбирает
одиночный путь спасения и в отличие от Н. А. Бердяева
не считает его правильным. Одиночный путь, в его
представлении, путь самообмана и религиозного
фанатизма. На этом пути Бога нет. «Я не могу найти
истину; ибо истинно то, что истинно не только для меня;
я не могу любить себя, разве только так, что делаю это
любя другого. Я обречен опустотеть, если я буду
только я» [7,с.60]. Религиям свойственна пропаганда
самости: святые-отшельники, монахи-затворники, обеты
молчания и уединения восхваляются как подвиг во имя
Бога. Религия
не усматривает в одиночестве
психологической
болезни,
порока
гордыни,
закомплесованного непринятия себя и других. К. Ясперс
видит в этом угрозу потери ценности каждого Я в
коммуникации. Человек не ценен как личность,
развивается представление
о взаимозаменяемости
каждого человека, что порождает духовные проблемы
человечества. Философ считает, что человек – это все, что
у него есть. Единственное доступное познание человеку
– сам человек. Чтобы человек не познавал, он это делает
от единственной точки отчета – себя, сравнивая с
человеком и объясняя с точки зрения человека. Познание
чего-то другого за пределами возможностей человека.
Бога познать невозможно. Сколько бы человек не
размышлял о Боге, он всегда будет исходить из своего
опыта и не сможет оттолкнуться от опыта Бога.
Можно заметить, что философ выделяет больше
Ветхий Завет. Именно в нем он находит сближение
философской и религиозной веры, единое представление
о Боге, раскрываемого пророками. Ветхозаветные
пророки вступали в коммуникацию и искали сближения
с народом. Новый Завет построенный на образе Христа,
проповедовавшего свое учение дал большую почву для
создания культовой религии, в то время, как
ветхозаветные пророки избегали сакральности образа
зримого Бога и формировали религию чистой любви и
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открытости Бога для человека. Ветхозаветные пророки
постоянно вступали в коммуникацию с Богом, в Новом
Завете общение с Богом теряется в молитве.
И все же Новый Завет доступнее в понимании. В этой
части Святого Писания абстрактное божество уступает
место богочеловеку, принимаемому как небесный царь
земной церкви. Богочеловек, апостолы, святые являются
людьми, а значит, постижимы в опыте человеческом.
Хотя они не дают ответ на вопрос – кто есть Бог, являются
одним из главных доказательств его существования для
религиозного человека. В философской вере поиск Бога
всегда остается открытым желающему его найти.
Выводы. Тема Бога в творчестве К. Ясперса мало
исследована. В статье делается попытка изучить
представление философа о Боге. Анализ соотнесения
религиозной и философской веры показал, что
абстрактный Бог, выделяемый К. Ясперсом в философии
и ветхозаветном дохристианском периоде не доступен
образному человеческому мышлению и переводится на
позиции образного Бога, очеловечиваясь. Выход за грани
экзистенции снимает с Бога образную мишуру, открывая
божественность.
Бог
как
божественность
и
трансцендентность – новые вызовы исследователю темы
Бога в философии К. Ясперса.
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ABSTRACT GOD AND FIGURATIVE GOD OF THE PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS FAITH IN THE
CONTEXT OF THINKING BY KARL THEODOR JASPERS
The article discusses the approach of Karl Jaspers to understanding of God from the position of philosophy and religious
faith. There are two approaches to God as an abstract something in the philosophy and figurative specific in religion. It is
specified two sources of Christian thinking, that are defined as the ancient Greek monotheism and old Testament prophetic
abstraction. Draws a parallel between the symbolic indication of the God’s nature in religion and philosophy through the prism
of correlation of truth, communication, loneliness, word, freedom, the God -man. It is noticed the K. Jaspers’ explanation of the
unknowable of God from the anthropological point of repulsion of thinking.
Key words: God, religious faith, philosophical faith, abstract God, figurative God, a deity, the word, freedom.
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ИДЕОЛОГИЯ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА И ДУХОВНОСТЬ
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Аннотация: рассмотрены некоторые положения философии всеединства В.С.Соловьева, связанные с
оценкой роли церкви в обществе и в духовном обновлении человека. Показано, что эти положения нашли свое
отражение в идеологии советского периода, но в иной терминологической окраске.
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Постановка проблемы. Обращаясь к творчеству
В.С. Соловьева (1853 – 1900) можно видеть идейную
преемственность в отечественной истории, тем более, что
существует мнение о различии идеологического
содержания российского общества до и после
революционных событий 1917 года.
Изложение основного материала. Как известно ,
началом философии всеединства считается 1874 год – год
защиты и публикации магистерской диссертации В.С.
Соловьева «Кризис западной философии (против
позитивистов)», в которой по существу были осознаны
задачи социального и духовного обновления российского
общества. При этом его общая экономическая и
политическая отсталость, огромный бюрократический
аппарат самодержавия, которое поддерживалось всей
духовно-идеологической
атмосферой,
особенно
церковью, обусловили то, что философия всеединства
оказалась
религиозно-ориентированным
учением,
лейтмотивом
которого
стала
задача
духовного
обновления человека через его соединение с Абсолютом.
В этой связи становится понятным то страстное
чувство, с которым мыслитель развивает идеи обновления
православной церкви.
Необходимо,
отмечал он
«…оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую
ступень разумного сознания». [1,c.243]. В критике
современного ему православия, В.С. Соловьева особенно
удручало его «умственное бесплодие». Вместо того,
чтобы «…показать, – писал он, – что христианская истина
не боится мысли и знания человеческого… русское
богословие… доселе держится исключительно на
определениях и формулах VII и VIII-го века, как будто с
тех пор ничего не произошло…, и как будто, наконец,
новоевропейская философия и наука не представляет для
современных православных богословов такой же
умственной пищи, какую находили в древней греческой
философии великие богословы прежних веков» [2,c.418].
Поэтому, по мнению В.С. Соловьева, определяющими
становятся вопросы единства веры и знания –
универсальной теории с опорой на веру, содержащей
принципы единства мира и человека. Русский философ
стремится синтезировать веру и разум, считая, что они в
своем развитии переходят и сливаются друг с другом. По
его мнению, «… этот универсальный синтез науки,
философии и религии… должно быть высшею целью и
последним результатом умственного развития» [3,c.122].
Но такое знание формируется не от разума, а
непосредственно от Бога как некой «действующей

творческой силы», благодаря которой мир «получает
собственную, внутреннюю действительность, находит
себя, сознает себя» [2,c.713]. А осуществить такой
универсальный синтез возможно только через откровение,
которое способно дать православное христианство. Его
В.С. Соловьев
рассматривал
как
«общее
дело
человечества». «Сущность религии, – отмечал он, – в том,
что ее истина не отвлеченно-теоретическая,
а
утверждается как норма действительности, как закон
жизни…»,
поскольку
«…перерождение
человека,
преобразование
образа
его
жизни
и
всей
действительности и составляет смысл христианства». И
далее, «дело Христово есть для нас совершенный образ
всего должного» [4,c.380]. Только через преодоление
«духовной анархии», через славянское объединение
церквей можно восстановить духовное и моральное
единство общества. Таким образом, православная церковь
как воплощение идеала святости, подвижничества,
цельности жизни в Духе может и должна стать той силой,
которая способна привести людей к светлому будущему.
Только там истина, любовь, добро и красота, –
выражающие подлинно религиозный Дух и откровение
вечной жизни царства Божьего, станут основой
гармонического единства природы, человека и Бога.
Свобода – это осознание человеком своего духовного
единства с Божественной силой.
По В.С. Соловьеву, философия должна направлять ду х
человека на активное преобразование самого себя и
окружающую действительность. «…убеждение в том, что
настоящее состояние человечества, – писал он, – не
таково, каким быть должно, значит для меня, что оно
должно быть изменено, преобразовано. Пришло время, не
бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразить
его» [5,c.38-39]. Итак, философия всеединства явилась
философией долженствования, в которой религия
превращает свои положения в «норму действительности,
как закон жизни» [4,c.387]. А её идеология стала той
формой общественного сознания, в которой через
религиозно-теософские
представления
осознавались
действительные цели и задачи общественного развития
России в последней четверти Х1Х века. Эта была
философия «духовного действия», в которой сам В.С.
Соловьев и его последователи стремились возродить
традиции святоотеческого богословия, с опорой на
современное «наукообразное просвещение» Запада. Но,
подобно идеологическим лозунгам эпохи европейской
Реформации, их желание вынести мусор из храма
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обновленной России не замечало, что сам храм гнил и
непрочен.
В это же время в Европе все шире распространяется
марксизм, в котором нашли отражение особенности и
перспективы
социально-экономического
развития,
прежде
всего,
западноевропейского
буржуазного
общества. Перенесенный на русскую почву, марксизм
стал
философией
классового
противостояния,
непримиримой борьбы за политико-экономическое
преобразование общества. А после 1917 года он
превращается в партийно-государственную идеологию
советского общества. И здесь осознанные философией
всеединства задачи социально-духовного
развития
российской общества, способы и методы их разрешения,
приобрели иную терминологическую окраску, особенно
на
этапе
так
называемого
«социалистического
строительства».
Причем нетрудно заметить, что в идеологическом
содержании
большинства
партийных
документов
советского периода явственно проступают черты
религиозно-теософских
положений
философии
всеединства. Это вера в ближайшее пришествие
коммунизма, величие и значимость исторических задач,
возложенных историей на советский народ и его вождя –
КПСС – харизматического лидера всего общества,
обязательность нравственных норм для строителя
коммунизма и т.п. Поэтому, на наш взгляд, идеология
философии всеединства продолжала существовать в этих
и подобных им псевдомарксистских положениях. Она

ушла в историю не в своей православно-ориентированной
форме, а исчерпала себя по задачам и целям в конце ХХ
века в виде крушения партийно-тоталитарной идеологии.
Подобно Иоанну Крестителю представители философии
всеединства могли бы сказать: «Не мы мессия, а идущие
за нами». Ее идеология, как и идеология советского
периода,
при
всей
их,
на
первый
взгляд,
противоположности, предстают единым целым по
характеру целей, задач и методов решения тех вопросов,
которые
история
поставила
перед
российской
действительностью.
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МОЛИТВА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ФЕНОМЕНУ "СВЯТІСТЬ" У
ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ : БОГОСЛОВСЬКІ ТА
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ВИМІРИ
У статті представлений аналіз молитви як чинника духовності, з'ясовано її духовний потенціал у
богословському та філософському осмисленні, визначена молитви в життєдіяльності людини.
Ключові слова : молитва, молитовний подвиг, рушійна сила, духовність, святість, традиція.

Постановка проблеми. Місце людини в суспільстві,
її призначення, духовні основи її існування та діяльно сті
– все це вічні питання філософії, які по-різному
вирішувалися в різні епохи і в різноманітних
філософських системах. Так, проблему пошуку духовних
орієнтирів існування суспільства активізують постійне
вдосконалення особистості та підвищення її ролі у
процесі її внутрішніх позитивних змін. Ця проблема
породжує гостру потребу в осмисленні не лише
богословських, а й філософських надбань, які
перегукуються з антропним виміром світу. Його
неодмінний атрибут – модус духовності. Важлива роль у
цьому контексті належить молитві.
Ціль статті – проаналізувати молитву як засіб
реалізації феномену "святість" у православній традиції,
актуалізуючи проблему пошуку духовних орієнтирів
існування людства.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні процес
освоєння молитовного дискурсу в релігієзнавчому
просторі України динамічний. Він живиться не лише
національними витоками, але й освоює світову традицію
молитвослів’я у різноманітних її проявах. У православній
традиції молитва визначає вектор духовності, тому для
українських релігієзнавців особливо важливий акцент на
проблемі духовного сенсу життя людини, її земного
призначення. Сьогодні для релігійних філософів
залишається важливою не проблема місцеперебування
душі в тілі чи взаємини душі та тіла, а визначення
духовних якостей людини. Духовність визначається як
основа творчої діяльності людини і життя в цілому. У
духовному зрізі важливе місце належить молитві. Її
духовно-філософський аспект дослідження як засобу
реалізації феномену "святість" на шляху до спасіння у
православній традиції зумовлений проблемою еволюції
молитви. Це патерики, щоденники, епістолярна
спадщина, спогади сучасників, з одного боку,
святооцівська і філософська традиції тлумачення
молитвослів’я, а також духовне вдосконалення людини –
з іншого.
Феномен молитви досліджували переважно отці
церкви та богослови. Вони розглядали молитву як діало г
людини і Бога, акцентуючи увагу на тому, що вона є
необхідною властивістю релігії. Свої доробки заданій
темі присвятили : Є. Понтійський,
А. Блаженний,
В. Великий, М. Єгипетський, Є. Сирін, П. Джонсон,

І. Хопко,
Б. Бобринський,
Я. Воронецький,
Ор. Дж. Пратт, Ю. Макселон, Ф. Хайлер, М. Сербський,
О. Шмеман, О. Мень, М. Лосський, Є. Зигабен та багато
інших. Аналізуючи роль молитви в життєдіяльно сті
людини на шляху до досягнення християнської святості,
спочатку розглянемо дане явище у контексті
святоотцівської думки. Її зміст – безпосереднє звернення
до самого Христа, Божої Матері або святих, оскільки
молитва пов’язана з народженням Ісуса Христа,
засвідчившого єдиного Бога Отця та утвердженням
християнства на землі. З позиції православної церкви
молитва сприяє преображенню, прориву людини в
царину Божественного, де не лише особистість
промовляє до Бога, але й Бог промовляє до людсько ї
душі, формуючи взаємини між людською душею і
Небесним Отцем, Пресвятою Трійцею, Ісусом Христом,
Пресвятою Дівою, святими ангелами і святими в небі.
Молитва стає дзеркалом живучості духа : яка молитва –
таке духовне життя. Цей підхід до вивчення даного явища
сприяє з’ясуванню духовного потенціалу молитви у
богословському та філософському осмисленні, її ролі в
життєдіяльності людини.
У контексті святоотцівської думки спілкування Бога з
людиною прийнято розуміти як процес передавання
Богом для людей своєї таємниці. У такому випадку
особистість постійно працює над власним духом ,
досягаючи досконалості. Є. Понтійський (прибл. 345399рр.) таке духовне зусилля розумів як молитву, яка є
діяльною та споглядальною [6,с.45]. Святі отці діяльну
молитву вважають словесною, в той час як інша є
молитвою серця.
В свою чергу поняття молитви детально розглядали
богослови. Вони звертали увагу на те, що молитва – це
акт любові. Саме в ній найбільше проявляється Бог,
оскільки через молитву людська душа свідомо
звертається до нього, єднаючись з ним. Тобто, в молитві
відбувається розмова серця з Богом (Пс. 18 : 15), а в її
основі внутрішнє зіткнення з Господом "у Дусі та істині"
(Іоан. 4:24; Як.4 :8;1Сол.5:17; Рим. 8:26) [2]. Одночасно,
молитва – це своєрідний психологічний стан людини,
якому властива надзвичайна продуктивна сила емоційно чуттєвої сфери.
Значно менше праць, в яких проблему молитви як
чинника духовності, досліджено у релігієзнавчому
вимірі. Це наукові доробки В. Москальця, К. Платона,
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О. Алмазова, Ф. Керенського, Х. Лопарева, В. Лубського,
О. Петрова, Ю. Яворського, В. Колодного, Т. Лебедюк,
Н. Лопатської, О. Предко, Д. Угриновича. Фахівці у даній
сфері цікавилися
змістовними характеристикам и,
особливостями рецепції, трансфор-маціями молитов, а не
виявленими їх гуманістичними можливостями. Більшість
їхніх праць розкриває вплив молитовних текстів на
формування релігійного світогляду народу. Чимало
наукових доробок вказує на те, що знання Слова Божого –
це фундамент молитви.
Аналізуючи молитву на основі православної традиції,
варто зосередити увагу на тому, що православний
християнин повинен розуміти, що він прощений та
омитий кров’ю Христа, вхожий у Божу присутність на
підставі Заповіту з Богом, тобто у молитві. Для нього
молитва – це невичерпне джерело істини.
Досить часто молитва виринає з надр людського
буття, пов’язана з людською недолею. Це просто крик
людської душі, в більшості випадків розумово
неосмислений. Він завжди шукає порятунку. Справжня
молитва має свою суть – пізнання та визнання людсько ї
недолі, дійсного становища існування особистості. За
православною традицією, зцілити своє життя можна
молитвою, оскільки сила слова велика. Слово – це втілена
думка, що виражається звуком. Спочатку у людини
народжується думка, яку вона згодом перетворює в
слово. Слово, складаючись зі звуків, створює вібрацію, а
вібрація йде у простір. Мудрий чоловік небагатослівний,
оскільки розуміє значення слова і відповідальність за
сказане. Для нього будь-яке слово, будучи промовленим,
породжує наслідок. Не замислюючись над своїми
словами і особливо думками, ми засмічуємо простір,
завдаючи йому колосальної шкоди. Думка матеріальна і
несе певну вібрацію. Будь-яке слово – це теж
енергетичний код. У ньому укладено свій сенс, образ.
Поєднання звуків створює певну творчу або руйнівну
вібрацію. Вимовляючи те чи інше слово, фразу, ми
включаємо механізм дії, спрямованість якого залежить
від нашого наміру : допомогти або нашкодити об’єкту
впливу. В Євангелії від Іоанна сказано, що "На початку
було Слово, Слово було у Бога, Слово було Бог" (Ев. Від
Іоана, 1 – 1]) [2]. Отже, сила думки велика. Вона може
вилікувати, а може і нашкодити – вбити. Зло породжує
зло. Тому, якщо вам зробили погане, ви зробіть добре.
У православній традиції церква теж має свої кодові
вібрації, укладені в молитві; витоки сягають коренями у
давнину. Однак і донині природа молитви не зрозуміла до
кінця. Механізм молитви у загальних рисах наступний : –
у стані концентрації уваги на одному об’єкті людина
повністю виключається з системи і ніби випадає з часу.
Основний зміст її хвилювань – відчуття злиття з
нескінченним, в даному випадку з Богом; виникає
почуття захищеності від сил зла, відчуття надзвичайно ї
духовної сили, ім’я якої – віра. Тому віруюча людина,
промовляючи молитву несе свою посильну для неї ношу
в боротьбі з силами зла.
"Віра – це переконаність, глибока впевненість", –
засвідчує "Тлумачний словник" С. Ожегова [17]. Вчені
говорять про віру, як про "внутрішній стан", про

"психологічну установку", "наслідок якогось навіювання
ззовні або самонавіювання". Науковці, повертаючись
обличчям до меж непізнанного, стверджують, що всі наші
думки, емоції цілком матеріальні, що це тонкі енергії. У
результаті висувається гіпотеза : віра – це теж якась
незнана на даний момент енергія. Людина, займаючи
позицію віри в молитві, мотивує свої вчинки проханням,
визначає пріоритети в молитві, знає її таємниці. Їй це
необхідно для того, щоб змінити вектор власного
життєвого шляху, оскільки у православній традиції доля
людини цілком та повністю залежить від волі Творця. На
прикладі православної традиції молитва – це чинник
духовності. Проаналізуємо яким чином вона впливає на
духовний зріст особистості. Вправляння в молитві є
шляхом випробувань, шляхом віри та невпинного добра.
Воно допомагає людині досягти стану сконцентрованості
в процесі молитви. Справа в тому, що віра в житті займає
набагато більше місця, ніж їй самій здається. Вона завжди
виступає як активна сила. Систематичне та глибоке
вчення біблійної істини дозволить утвердитися в
християнській вірі. "Позитивна" віра – віра в можливість,
здійсненність будь-чого, що спонукає людину до дії. І,
навпаки, "негативна" віра – це ще одна філософська
категорія, яка, однак, зупиняє, гальмує паралізуючою
силою. Фактично на вірі тримається вся наука, філософія
та мистецтво.
Відомий філософ з Оксфордського університету
Р. Прайс вважає, що всяка ідея спочатку прагне до
матеріалізації у фізичному світі, але не кожна ідея
реалізується, незважаючи на те що, здавалося б, є всі
умови для її втілення. Думка, підтримана вірою,
знаходить колосальну проникаючу здатність. Вона в
житті людини визначає її успіхи і невдачі. Відповідь на
це питання є в Біблії : "Ісус сказав йому : якщо скількинебудь можеш вірувати, все можливе віруючому" [2].
Великою таємницею успішної молитви є щоденне,
наполегливе, молитовне життя, яке відображає характер
справжньої молитви, здатної сакралізувати майбутнє.
Для православної людини вона не лише виступає зброєю
проти спокус, а й здатна приборкати Божий гнів. Справа
в тому, що молитва не просто приносить користь і
перемагає ворогів, вона змінює людей, надає їм
життєдайної сили, не допускає до гріха. Досить сильна
молитва віри. Сьогодні вона організовує побутово світоглядні горизонти української духовності.
Найкраще суть молитви розкрили ті, хто на цей шлях
став, оскільки для них молитва – це основа життя. Такий
життєвий шлях важкий, однак можливий. Він виховує в
людині молитовний дух. В результаті, молитвою людина
оживляє себе, а згодом підсилює її силу, тому має власну.
Звичайно, мова йде про подвижників, аскетів, тих людей,
у кого є молитовний досвід. Це сонм святих, а серед них
святителі,
преподобні
мученики,
праведники,
священномученники, юродиві, ті, хто на себе взяв подвиг
святості, подвиг любові, здатен дати діяльну відповідь
Богу за Його любов.
Початок молитовного подвигу у православній
традиції досить ретельно описав святитель Ф.Затворник.
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Єпископ Феофан розрізняв три способи, що сприяють
формуванню молитовного настрою :
 присвячувати кілька годин вранці на богомисліє;
 розпочинати будь-яку справу, звертаючи увагу на
славу Божу;
 звертатися до Бога упродовж дня короткими
словами, виходячи з потреб душі та поточних справ.
Ф. Затворник
стверджував,
що
християнин
розпочинає молитовний подвиг, засвоюючи чужі
молитви, які можна знайти у молитовниках [23, с. 54].
Щодо процесуального характеру молитви, вона
висвічує духовні обрії буття людини, допомагаючи їй тим
самим розширити
духовно-трансцендентні
сенси
існування. Такий підхід
сприяє обґрунтуванню
наступного типу філософування, який поєднує у собі
раціональне та ірраціональне, тобто служить одночасно
розуму, почуттю і моральності у процесі формування
особистості, причетності до сфери Божественного .
Досить яскраво процесуальний характер молитви
відобразив І. Лествичник : "Початок молитви полягає в
тому, щоб відганяти помисли, щойно вони з’являються,
середина – в тому, щоб розум втримувати у словах, які
промовляємо вголос або подумки, а досконалість
молитви – це захоплення до Господа" [12, с. 67]. Отже,
молитва – це процес, який передбачає очищення,
відмежування від усього, концентрацією розуму як
початок споглядання.
Аналізуючи духовні звершення подвижників, варто
звергнути увагу на те, що вони виступають опорою для
осмислення і освячення життя, оскільки сам подвиг
святості передбачає не лише молитовний дискурс того,
хто молиться, а й палку відповідь любові по відношенню
до Бога та близьких. Життєвий шлях такої людини у
заданому векторі задіює усі її сили та здібності, тому у
духовній сфері молитовний подвиг – єдина продуктивна
справа, єдине справжнє творіння людського розуму та
сили волі, а на загал, це тяжка та плідна праця. Отже, для
того, хто молиться, молитва – це подих духу. Тому святі
отці стверджують : є молитва – живе дух, а немає
молитви – немає і життя в дусі" [16,с.67]. Коли людина
знаходиться на молитві, вона її пильнує і всім серцем
належить тій справі, якою займається. Всяка тілесна і
матеріальна думка має відступити, дух ні про що інше не
повинен міркувати, крім того, про що молиться. Такій
підхід до молитви формує її духовний потенціал. Він
досить ґрунтовний. Це богомислення, пошук істини у
глибинах власного серця. Людина, звершуючи молитву,
зазвичай хвилюється. Таке хвилювання прийнято
вважати містичним, оскільки воно сприяє здійсненню
того морального ідеалу життя людини, що називають
щастям. Містичні хвилювання характеризують наступні
фактори : надзвичайне внутрішнє піднесення та вольові
зусилля. У такому стані людина екстатично виходить за
межі власного фізичного буття, втрачаючи просторово часові орієнтири. Це є стан блаженства, у якому людина
відчуває інтенсивні позитивні емоції [16,c.43].
Розглядаючи молитву як засіб реалізації феномену
"святість" на шляху до спасіння, мимоволі стикаємося з
таким запитанням : "як і де молитися?" У Біблії сказано,
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що Ісус Христос, кажучи учням як молитися, не говорив
про те, в якому положенні або в якому місці людина
повинна знаходитися у певний час або в яких ситуаціях
слід вдаватися до молитви. Щоб дати відповідь на ці
питання, проаналізуємо, що з цього приводу написано у
Святому Письмі. В Біблії сказано, що люди можуть
молитися в будь-якому положенні, яке виражає їх щирі
почуття перед Господом :
 стоячи (Бут. 24 : 13, 14);
 сидячи (Суд. 20 : 26);
 з піднятими руками (1 Тім. 2 : 8);
 піднімаючи погляд (Іоан. 17 : 1);
 схиляючи коліна (Дан. 6 : 10);
 падаючи ниць (Матв. 26 : 39);
 поклонившись до землі (Вих. 34 : 8);
 б’ючи себе в груди (Лук. 18 : 13);
 ховаючи обличчя між коліна (3 Цар. 18 : 42).
Біблія говорить, що молитися можна у будь-який час :
 вдень і вночі (Лук. 2 : 37; 18 : 7);
 рано вранці (Мар.1 : 35);
 тричі на день (Дан. 6 : 10);
 увечері (3 Цар. 18 : 36);
 перед прийняттям їжі (Мат. 14 : 19);
 вночі (Діян. 16 : 25);
 кожен день (Пс. 85 : 3);
 у день скорботи (Пс. 49 :15);
 невпинно (1 Фес. 5 :17);
 завжди (Лук. 18 :1) [2].
Розглянемо більш детально, в якому стані людина
здатна молитися. Ось декілька прикладів з Біблії :
 у попелі (Дан. 9 : 3);
 в одежі скорботи (Пс. 34 : 13);
 зі сльозами (Пс. 6 : 7);
 з оголеною головою (Іов 1 : 20);
 утримуючись від їжі (Втор. 9 : 18);
 посипаючи голову порохом (В.Нав. 7 : 6);
 у боротьбі (Лук. 22 : 44);
 з сильним криком і зі слозами (Євр. 5 : 7);
 у трепетній радості (Лук. 1 :46 – 55).
 у торжество перемоги (Пс. 17 :29 – 50) [2].
Отже, думка про Бога переплітається з свідомістю,
проникає у розум і серце. Щоб все це утвердилося в
пам’яті, необхідна постійна подвижницька праця. Вона
передбачає невтомну молитовну, яка увінчається
отриманням дару молитви. Молитва важлива у справі
порятунку, проте християнин повинен постійно
пам’ятати і відчувати, що духовний зріст особистості – це
плоди Божої благодаті. Ф. Затворник запевняє, що
православний християнин повинен мати навик не
вважати закінчення молитвослів’я кінцем молитви, а
виховувати у собі такий настрій, щоб тілом робити
звичайні
справи,
а
духом
завжди
бути
з
Господом [21,c.43].
Однак, християнська молитва протиставляється
нехристиянським альтернативам. Її центром є Бог
(турбота про славу Божу) на противагу егоцентричності
фарисеїв (зайнятих власною славою). Така молитва
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осмислена, в ній чітко виражена залежність від Бога в
противагу механічним розспівам язичників. Тому, у
православній традиції християни приходять до Бога, як
малі діти до Свого батька, моляться не лицемірно,
подібно акторам, які шукають людських оплесків. Їх
молитва не механічна, бо саме так моляться язичники.
Вони моляться осмислено, покірливо, з надією.
Православний християнин, вивчаючи ці питання,
просить допомогти у Духа Святого в розумінні істин про
молитву. Він з вірою очікує, що його життя зміниться
силою Божою. Тоді на нього чекають дивовижні
перемоги. Він залежний від Бога. Все, що йому потрібно,
та все, що він бажає отримати, – може знайти лише з
вірою, щиро попросивши про це Бога. Святе Письмо
говорить : "не маєте, бо не просите. Прохаєте та не
одержуєте, тому що просите не на добро, а щоб ужити для
ваших прагнень" (Якова 4 : 2 – 3) []. У зв’язку з цим кожен
з нас повинен мати добре серце перед Богом у молитві.
Такий православний канон. Ісус каже : "…Просіть і
отримаєте, щоб повна була ваша радість" (Івана 16 : 24)
[2]. Бог добрий, люблячий Батько. Він віддав Свого Сина
Ісуса за спасіння людства. Він бажає йому добра і
процвітання. Молитва – справжній шлях спілкування з
Богом, можливість з ним поговорити, заспокоїти свою
душу в святій його присутності. Завдяки молитві людина
має змогу довірити Богу свої потреби та проблеми.
Буденне життя і виняткова цінність кожної миті в
молитовному баченні осяяна святістю. Початок і кінець
дня, народження і смерть, радість і смуток – все це
отримує відсторонену оцінку безсумнівної важливості і
значущості в ситуації богоспілкування. Формуючи
ціннісну ауру, молитва дарує віру в сенс людського
існування. Таким чином, вона виступає могутнім засобом
спасіння.
Висновки.
Підводячи
підсумки
всього
вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що
молитва – це рушійна сила в житті кожного християнина.
Святі отці стверджують, що вона неперевершена за своєю
глибокою божественною простотою. На шляху до
святості молитва виступає засобом молитовного єднання
з Богом. У тому випадку, коли людське серце не шукає
святості як засобу спілкування з Богом, людина
занурюються у пристрасті, живе у них. Завдяки молитві
Бог рятує, зцілює, звільняє людей, відповідає на їх
потреби, прохання та бажання. Для православного
християнина важливо будувати близькі взаємини з Богом,
щоб молитовне життя було натхненне Святим Духом,
відкривало небеса, приносячи прояви надприродної сили,
перемагаючи демонічне начало.
Література
1. Алмазов А. И. К истории молитв на разные случаи
(Заметки и памятники) // Летопись ист.-филол. общ-ва при
Имп. Новорос. ун-те. – Одесса, 1899. – Т. ІХ. – С. 221 – 340.
2. Біблія : Книги Святого Письма Старого й Нового
Заповіту із мови давньоєврейської та грецької на українську
перекладена. – К. : Українське біблійне товариство, 1991. –
1255 с.
3. Васильева О. Духовність та духовний світ особистості /
О. Васильева. – Місто : Видавництво, 2003. – С 14 – 22.

4. Громов В. Є. Смисл і границі людської духовності :
[монографія] / В. Є. Громов. – Дніпропетровськ : Націон.
гірничий ун-т, 2005. – 158 с.
5. Гудима І. П. Молитва як елемент релігійного культу і
явище культури : дис. ... канд. філос. Наук : 09.00.11 / І.П.
Гудима; Національний аграрний ун-т. – К., 1996. – 166 с.
6. Зеньковский В. В. Основы христианской философии
В. Зеньковский. –М. : Издательство "Канон", 1992. – С. 145 –
168.
7. Історія релігії в Україні : Навчальний посібник / А. М.
Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; За ред. А. М.
Колодного, П. Л. Яроцького. – К. : Т-во "Знання", КОО, 1999. –
735 с.
8. Киево-Печерский патерик. По древним рукописям. –
[репринтное изд.]. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. –
159 с.
9. Климов В. Православне чернецтво в Україні :
релігієзнавчий аналіз суспільно значущої діяльності в
проблемному дискурсі національної історії : автореф. дис. на
здобуття наук, ступеня д-ра наук : спец. 09.00.11
"Релігієзнавство". – 2008. – 55 с.
10. Кримський С. Б. Заклики духовності XXI століття (3
циклу щорічних лекцій ім. А. Оленської-Петришин, 2002 р.) / С. Б.
Кримський. – К. : КМ Академія, 2003. – 32 с.
11. Кудина О. Феномен святости в православной традиции :
к проблеме типологии святости / О. М. Кудина // Вестник
Бурят. гос. ун-та. Сер. Философия, социология, политология,
культурология. Вып. 6ф. – 2009. – С. 239-244.
12. Лествичник Иоанн, святой. Лествица. / Иоанн
Лествичник, святой. – М. : Сибирская Благозвонница, 2010. –
573 с.
13. Ломачинська І. М. Трансформація поняття святості в
православній і чернечій традиції / І. М. Ломачинська // Вісник
Київського національного університету
імені Тараса
Шевченка. – 2002. – С. 178 – 182.
14. Маслюк Л. Феномен святості в сучасному філософському
дискурсі : європейський контекст / Л. Маслюк, М. Столяр //
Сіверянський літопис. – 2008. – № 2. – С. 129 – 134.
15. Молитва как особое состояние человека. Сенсационное
открытие ученых Института имени В. М. Бехтерева // Спасите
наши души. Журнал для верующих и неверующих. – 1999. – № 8. –
18 с.
16. Москалець В. П.Психологія релігії: [посібник] / В. П.
Москалець. – К. : Академвидав, 2004. – 240 с.
17. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80000
слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов. – М. :
Азбуковник, 1995. – 98 с.
18. Осипов А. Святость человека в православной
аскетической традиции / А. Осипов // Православное учение о
человеке. – Москва-Клин. –2004. – 142 с.
19. Петров Г. В. Философия смысла жизни / Г. В. Петров. –
Псков : ПГПИ, 2003. – 80 с.
20. Саган О.Н. Національні прояви православ’я : український
аспект / О. Н.Саган. – К. : Світ Знань, 2000. – С. 23 – 81.
21. Cвятитель Феофан Затворник. Путь ко спасению /
Святитель Феофан Затворник. – М. : Изд-во Сретенского
монастыря, 2011. – 464 с. – (Серия "Духовная сокровищница").
22. Сирин Ефрем, святой. Творения / Ефрем Сирин,
святой. – Том 3. – М. : Изд. отдел Московского Патриархата,
1994. – 431 с.

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016
23. Ставицька
С.О.
Співвідношення
філософськопсихологічних та релігійних категорій "дух", "душа", "тіло" з точки
зору розвитку духовної самосвідомості людини / С. О. Ставицька.
Проблеми загальної та педагогічної психології. – Т.VІІІ. Вип.
6. – К., 2006. – С. 277 – 287.
24. Феномен святості в сучасному філософському дискурсі :
європейський контекст / Л. Маслюк, М. Столяр // Сіверянський
літопис. – 2008. – № 2. – С. 129-134.
25. Християнство і проблеми сучасності : науковий збірник :
до 200- річчя Різдва Христового / Укр. асоц. релігієзнавців, Держ.
комітет України у справах релігій, Відділ релігієзнавства ін-ту
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; [редкол. А. М.
Колодний [та ін.]]. – Київ : [б. в.], 2000. – 218 с.
26. Элементы православной психологии. – [2-е изд.]. – М. :
Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
2012 (в соавторстве с Л. Ф. Шеховцовой). – 252 с.
References
1. Almazov А. I. K istorii molitv na raznye sluchai (Zametki i
pamyatniki) // Letopis ist.-filog. Obshch-va pri Imp.Novoros. un-te. –
Odessa, 1899. – Т. ІХ. – S. 221 – 340.
2. Biblia : Knigi Sviatogo Pysma Starogo i Novogo Zapovitu iz
movy davnyoyevreiskoi ta gretskoi na ukrainsku perekladena. – K. :
Ukraiske bibliyne tovarystvo, 1991. – 1255 s.
3. Vasylyeva О. Duhovnist ta duhovniy svit osobystosti /
О. Vasylyeva. – Misto : Vydavnytstvo, 2003. – S 14 – 22.
4. Gromov V. Ye. Smysl i granutsi lyudskoi duhovnosti :
[monografia] / V. Ye. Grovov. – Dnipropetrovsk : Natsion. girnychyi
un-t, 2005. – 158 s.
5. Gudyma І. P. Molytva yak element religiynogo kultu і
yavyshche kultury : dys. ... kand. filos. nauk : 09.00.11 / I.P. Gudyma;
Natsoinalnyi agrarnyiy un-t. – К., 1996. – 166 s.
6. Zenkovskyi V.V.
Osnovy
chystianskoi
filosofii
V. Zenkovskyi. –M. : Izdatelstvo "Kanon", 1992. – S. 145 – 168.
7. Istoria religii v Ukraini : Navchalnuy posibnyk / А. М.
Kolodnyi, P. L. Yarotskiy, B. О. Lobovyk ta in.; Za red. А. М.
Kolodnogo, P. L. Yarotskogo. – K. : T-vo "Znaniya", КОО, 1999. –
735 s.
8. Kievo-Pecherskiy paterik. Po drevnim rukopisiam. –
[reprintnoe izd.]. – Sviato-Troitskaya Sergieva Lavra, 1991. – 159 s.
9. Klimov V. Pravoslavne chernetstvo v Ukraini :
religieznavchyi аnaliz suspilno znachushchoi dialnosti v problemnomy
dyskursi natsionalnoi istorii : аvoref. dys. na zdobuttia nauk, stupenia
d-ra nauk :spets. 09.00.11 "Religieznavstvo". – 2008. – 55 s.
10. Krymsyiy S. B. Zaklyky duhovnosti XXI stolittia (Z tsyklu
shchorichnyh lektsiy im. А. Оlenskoi-Petryshyn, 2002 r.) / S. B.
Krymskyi. – К. : КМ Akademia, 2003. – 32 s.
11. Кudina О. Fenomen svyatosti v pravoslavnoi traditsii : k
problem typologii svyatosti / О. M. Kudina // Vеstnik Buriat. gos. un-

43

tа. Сер. Filosofia, sotsiologia, politologia, kulturologia. Vyp. 6f. –
2009. – S. 239-244.
12. Lestvichnik Ioann, svyatoi. Lestvitsa. / Ioann Lestvicnik,
svyatoi. – М. : Sibirskaya Blagozvonnitsa, 2010. – 573 s.
13. Lomachinska І. М. Transformatsia ponyattya svyatosti v
pravoslavniy i chernechiy tradytsii / І. М. Lomachinska // Visnyk
Кyivskogo natsionalnogo universytetu іmeni Tarasa Shevchenka. –
2002. – S. 178 – 182.
14. Maslyuk L. Fenomen svyatosti v suchasnomy filosofskomy
dyskursi : yevropeiskyi kontekst / L. Maslyuk, M. Stolyar //
Siveryanskyi litopys. – 2008. – № 2. – S. 129 – 134.
15. Molytva kak оsoboe sostoyanie cheloveka. Sencatsionno e
оtkrytie уchenyh Instituta imeni V. М. Behtereva // Spasite nashi
dushi. Zhurnal dlya veruiushchih i neveruiushchih. – 1999. – № 8. –
18 s.
16. Moskalets V. П.Psihilogia religii : [posibnyk] / V. P.
Moskalets. – К. : Аkadembudav, 2004. – 240 s.
17. Оzhegov S. I. Tolkovyi slovar russkogo yazyka : 80000 slov i
frazeologicheskih vyrazheniy / S. I. Оzhegov. – М. : Аzbukovnik,
1995. – 98 s.
18. Osipov А. Svyatost cheloveka v pravoslavnoy asketichesko y
traditsii / А. Оsipov // Pravoslavnoe uchenie о cheloveke. – MoskvaKlin. –2004. – 142 s.
19. Petrov G. V. Filosofia smysla zhyzni / G. V. Petrov. – Pskov :
PGPI, 2003. – 80 s.
20. Sagan О. N. Natsionalni proyavy pravoslavya : ukrainskyi
aspect / О. N.Sagan. – К. : Svit Znan, 2000. – S. 23 – 81.
21. Svyatitel Feofan Zatvornik. Put ko spaseniyu / Svyatitel
Feofan Zatvornik. – М. : Izd-vo Sretenskogo monastyria, 2011. – 464
s. – (Seria "Duhovnaya sokrovishchitsa").
22. Sirin Efrem, svyatoy. Tvorenia / Efrem Sirin, svyatoy. – Tom
3. – М. : Izd. otdel Moskovskogo Patriarhata, 1994. – 431 s.
23. Stavytska S. О. Spivvidnoshennya filosofsko-psihologichnyh
ta religiynyh kategoriy "duh", "dusha", "tilo" z tochky zoru rozvytku
duhovnoi samosvidomosti lyudyny / S. О. Stavytska. Problemy
zagalnoi ta pedagogicnoi psyhologii. – Т.VІІІ. Vyp. 6. – К., 2006. –
S. 277 – 287.
24. Fenomen svyatosti v sychasnomu filisofskomu dyskursi :
yevropeiskyi kontent /L. Masliuk, M. Stoliar // Siveryanskyi
litopys. – 2008. – № 2. – S. 129-134.
25. Hrystyanstvo i problemy suchasnosti : naukovyi zbirnuk : do
200- richchya Rizdva Hrystovogo / Ukr. аsots. religieznavtiv, Derzh.
komitet Ukrainy u spravah religiy, Viddil religieznavsta іn-tu filosofii
іm. G. S. Skovorody NAN Ukrainy; [redkol. А. М. Kolodnyi [ta
іn.]]. – Kyiv : [b. v.], 2000. – 218 s.
26. Elementy pravoslavnoy psyhologii. – [2-е izd.]. – М. : Izd-vо
Moskovskogo podvpria Svyato-Troitskoy Sergievoy lavry, 2012 (v
soavtorstve s L. F. Shehovtsovoy). – 252 s.

44

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016
Sokot T.N.,
An applicant of the Department of philosophy Zhytomyr Ivan Franko State University
tetiana.sokot@gmail.com

Ukraine, Rivne
PRAYER AS A MEAN OF IMPLEMENTING THE PHENOMENON OF "SANCTITY" IN THE ORTHODOX
TRADITION : THEOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL-THEOLOGICAL DIMENS ION
The article presents the analysis of prayer as a factor of spirituality human life. You can see its spiritual potential in
theological and philosophical reflection there.
Key words : prayer, prayer life, motivation force, spirituality, sanctity, tradition.

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

45

УДК 1: 379.85
Сулим О.В.,
к.філос.н., доцент кафедри філософії, історії та політології
Одеського національного економічного університету, Alexw2@ukr.net
Україна, м. Одеса

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ГУМАНІСТИЧНИХ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті розглядається вплив міжнародного туризму на соціокультурні трансформації в
епоху глобалізації. При цьому застосовується підхід етичної економії, згідно з яким існує висока мір a
узгодженості між економічними цілями туризму і його загально культурними гуманізуючими впливами на
формування індивідуальних і групових якостей сучасної людини. Показано, що туризм, виступаючи проявом
“економіки вражень”, задовольняє у значній мірі духовні потреби людини у самореалізації і пізнанні,
проявляє себе як суттєвий чинник формування соціальної і культурної єдності в глобальному масштабі.
Ключові слова: туризм, глобалізація, ідентичність, соціальні і культурні ефекти, економіка вражень,
соціальний капітал, людський капітал, толерантність.

Постановка проблеми. Туризм виступає визначним
феноменом сучасного суспільного життя у динамічному
світі, що глобалізується. Будучи важливою галуззю
економіки, він у той же час здійснює величезний вплив на
сучасні суспільні стосунки, культуру і особистість,
демонструє значний соціо- і культуротрансформуючий
потенціал. Різні аспекти соціокультурних вимірів та
ефектів туристичної активності і її різновидів стали
предметом уваги дослідників,
як зарубіжних –
M. Robinson, D. MacCannell, W. D. Chalmers, H. Kim так і
вітчизняних
–
В.С.
Пазенок,
В.Г.Федорченко ,
В.Г.Антоненко, В.Г.Воронкова, Л.О.Карпова та інших.
На нашу думку, при аналізі соціокультурних і
соціогуманітарних впливів сучасного міжнародного
туризму доцільно застосувати підхід етичної економії,
важливим принципом якої є максимізація бажаних
"побічних"
результатів
господарської
діяльності [1,с.164]. Цей підхід дозволяє системно
інтегрувати різні аспекти соціокультурних ефектів
туризму на єдиних гуманістичних підставах. Згідно з
вказаним принципом етичної економії, найбільшу вигоду
отримує та економічна структура, котра при цьому
створює найбільше позитивних, соціально бажаних
зовнішніх ефектів своєї прямої діяльності. В туризмі це
проявляється найяскравіше.
Мета роботи. У даній статті буде здійснена спроба
розглянути соціокультурний вплив
міжнародного
туризму як вираз координації між економічною (на
конкретну
вигоду)
і
загальнокультурно ю
(гуманістичною) орієнтаціями активності по створенню
благ. Іншими словами, в туризмі високою мірою
реалізується
узгодженість
між
локальними
(економічними) критеріями оптимізації та генеральними
– самотворенням людини в її культурній і соціальній
визначеності,
тобто
продукуванням
людських
індивідуальних і групових якостей.
Виклад основного матеріалу. Виникнення туризму –
закономірний результат еволюції суспільства, розвитку

людини і її способу життя, мотивів поведінки,
трансформації потреб. Передісторія туризму починається
з формування цивілізації і триває до початку ХІХ
століття. В античності мотиви подорожей носили
утилітарний характер, будучи пов’язаними з торгівлею,
лікуванням або ж із змаганнями (у Давній Греції). У
релігійній культурі Середньовіччя на перший план
виходить теологічне паломництво, своєрідний релігійний
туризм – подорож в ім’я очищення душі (Августин). В
епоху Відродження подорожі стають світськими і
основним їх мотивом стає, поруч з торговими справами,
отримання освіти. Аж до середини ХІХ століття подорожі
характеризувалися як простотою засобів пересування, так
і елітарністю – їх здійснювали люди, що займали
привілейоване положення в суспільстві. З розвитком
буржуазного суспільства почався поворот до масових
подорожей, чому сприяв зростаючий статок європейців,
збільшення вільного часу, розвиток транспортних
засобів; виникають підприємства, що спеціалізуються на
виробництві туристичних послуг.
На початку ХХ століття з’являється так званий
соціальний туризм, що задовольняв соціальні потреби у
відпочинку. Після другої світової війни починається
сучасний етап, що характеризується
масовістю,
формуванням туристичної індустрії як міжгалузевого
комплексу по виробництву товарів та послуг [2, с.73].
Нині
туризм
усе
більше
диференціюється
і
спеціалізується, будучи елементом індустрії масового
споживання, у центрі якої – «людина споживаюча».
Розвиток туризму пов'язаний як із зростанням
глобального середнього класу, так і зі збільшенням
вільного часу і являє собою важливу форму використання
останнього.
У ХХІ столітті туризм – найбільший сектор
економіки, що стабільно розвивається. Безпосередній і
сукупний внесок подорожей і туризму до глобально ї
економіки зростає. Так, якщо взяти динаміку з 2006 по
2015 рік, то ми побачимо, що прямий внесок туризму в
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економіку збільшився з 1.91 трлн. долл. США до 2,23 трл.
долл. а опосередкований – з 6,03 до 7,17 трлн. долл. США
[3]. За даними Всесвітньої туристичної організації
щорічно третина населення Землі бере участь в
туристичних подорожах.
Туризм став важливим і надзвичайно масштабним,
масовим феноменом сучасного суспільного життя,
формою буття сучасної людини. Можна навіть говорити
про формування номадичного способу життя, " homo
touristicus" [4].
Туризм – індустрія, що розвивається і отримує
прибуток, задовольняючи певні потреби, відповідаючи на
певні запити сучасної людини. Однією з найголовніших
потреб, що задовольняє туризм, є, звичайно, відпочинок,
рекреація фізичних і духовних сил, бажання відволіктись
від буденності. Окрім того, туризм задовольняє потреби
в самоактуалізації, набутті нових знань про світ, інші
культури.
Культурно-освітня задача туризму тісно пов'язана з
тим, що розвиток туризму виражає тенденцію до
формування так званої економіки вражень. З переходом
суспільства до постіндустріального етапу розвитку з
глобалізаційними тенденціями, все більше проявляється
перехід до нових потреб і засобів їх реалізації. В
результаті задоволення базових потреб, на перший план
виходять вищі потреби, наприклад, у самоактуалізації
(А. Маслоу). Це знаходить свій вираз у стійкому
зростанні туристичного попиту. Вирішення проблеми
задоволення матеріальних потреб актуалізує нові
потреби – у подорожах, фізичній свободі, нових
враженнях
Ці вищі потреби задовольняються у економіці
вражень, коли споживання продуктів і послуг тісно
пов'язується не просто з їх корисністю, а з тими
враженнями, котрі формуються при їх отриманні і
використанні [5,p.97-105].
Туризм якраз перебуває в ряду тих сфер діяльності, де
в якості суттєвого елементу споживання виступає
враження - враження від відвідування нових місць. Він
забезпечує унікальність вражень і переживань. Такий
розвиток – прояв загальної тенденції розвитку
споживацької поведінки, споживацьких практик, коли
змінюється ставлення до речових цінностей і перевага
починає віддаватися так би мовити ментальним
цінностям – враженням і переживанням. Туристичний
маркетинг до того ж культивує тягу споживачів до
спілкування з різними етнічними проявами культури
(специфічна їжа, спосіб життя, традиції) в якості чинника
розвитку туризму. У цьому плані збереження
неповторності різних культур, збереження культурного
розмаїття, культурної диференційованості є важливим
чинником збереження і розвитку туристичної активності.
Звичайно, сучасний туризм тісно пов'язаний з
прогресом комунікацій, транспортних засобів, в
результаті чого увесь глобальний простір стає
середовищем проживання туристів – людей, у котрих
колекціонування вражень потісняє прагнення до речових
надбань. Таким чином, на думку З. Баумана, споживач

епохи глобалізації стає "колекціонером вражень" [6,p.7788].
При цьому туристична діяльність реалізує ідею
отримання знань у процесі розважальної діяльності,
змістовного використання вільного часу. Ця ідея знайшла
вираз у терміні «educational entertainment» або скорочено
– edutainment (education + entertainment), який вперше був
використаний у 1948 р. компанією Уолта Діснея, і став
пізніше вживатися для позначення концепції навчання у
процесі розважальної діяльності. В. Нарстедт визначає у
зв’язку з розвитком Інтернет глобальну тенденцію
переходу від локальної дозвільної освіти до глобально ї
безперервної системи “infotainment/edutainment” [7,p.7175]. Саме така тенденція і реалізується сучасним
туризмом.
Однією з важливих духовних потреб, що задовольняє
туризм, є пошуки сучасною людиною власної
ідентичності. Як відзначалося в ряді досліджень, туристи,
подорожуючи і спостерігаючи інші культури, тим самим
реалізують зміцнення власної ідентичності [8,p.15],
краще усвідомлюють себе, вдивляючись у відмінних
Інших, як у дзеркало. Також так званий "ретро-туризм",
"ностальгійний" туризм значною мірою задовольняє
потреби у відновленні і пошуках автентично ї
ідентичності,
котра втрачається і розмивається
глобалізаційними і міграційними процесами [9,c.5-19].
Проте, на нашу думку, в сучасних умовах слід
акцентувати інший аспект крос-культурної туристичної
комунікації. В ході масових туристичних подорожей
реалізується
діалогічна
модель
соціокультурно ї
взаємодії, розуміння різних культур як специфічних, але
споріднених проявів єдиної людської сутності, вживання
в світ їхньої, відмінної від себе суб'єктивності, і тим
самим прийняття "Іншого", ототожнення себе з ним,
тобто певне розширення власної ідентичності – рух у
напрямку
формування
глобальної
ідентичності
громадянина планети. Ознайомлення з іншим культурами
і способами життя саме тому цікаві, що вони є проявом
іншого, але іншого, яке є не зовнішньо-чужим, а "своїм
іншим".
Туристичний спосіб життя, таким чином, являє собою
чудову можливість розвитку таких ментальних якостей,
що сприяють порозумінню між народами, ведуть до їх
духовного взаємозбагачення. Тим самим туризм стає
одним
з
вирішальних
чинників
культурнокомунікативної
мобільності,
засобом
подолання
міжцивілізаційних бар'єрів. Це досягається на основі
фундаментальних
змін
ціннісних
орієнтирів,
світоглядних переконань особистості у світі, що
динамічно глобалізується [10,c.19-21].
Отже, туристична активність істотно впливає на
формування
нової
національно-цивілізаці йно ї
світоглядної ідентичності глобального світу, але цей
вплив неоднозначний. З одного боку, в умовах посилення
взаємодій між різними культурами відбувається
зростання цивілізаційної самосвідомості, поглиблення
розуміння цивілізаційних відмінностей і спільності в
рамках кожної окремої цивілізації. З іншого боку,
туристичні подорожі релятивізують вузько-національну
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складову світоглядної свідомості, сприяючи зближенню
різних етнічних ціннісно-світоглядних систем. Це веде до
переосмислення життєвих орієнтацій, наповнення їх
новими смислами, розширює ціннісно-світогля дний
горизонт особистості, сприяючи формуванню глобально ї
самосвідомості сучасної людини як представника
єдиного людства.
В умовах туристичної мобільності, вільного
пересування як у фізичному, так і соціокультурному
просторі, збільшуються ступені свободи самовизначення
людини,
формування
її
ціннісно-світогля дно ї
ідентичності. Остання тепер вже не прив'язана, так би
мовити, до одного місця і культури, традиції, а все більше
стає вільним самоконструюванням людини на основі
вільного особистого вибору, власного досвіду [11].
При цьому, що дуже важливо, у сфері туризму
реалізується
феномен,
котрий
О.Тоффлер
охарактеризував як поєднання виробника і споживача
благ в одній особі. Користуючись туристичними благами
(споживаючи їх), великі маси людей подорожуючих
одночасно продукують культурні цінності – як у плані
розвитку особистісних якостей, так і сприяючи
суспільному прогресу у глобальному масштабі. У своїй
праці "Футурошок" А.Тоффлер відзначає, що щорічні
поїздки, подорожі і зміна місць проживання стають
"другою
натурою"
сучасної
людини,
котра
"використовує"
і "вичерпує" місця
постійного
проживання і потім позбавляється від них – подібно до
того, як сучасна людина викидає одноразову тару;
виховується нова раса кочівників, складається нова
форма міграції [12,c.64.].
Таким чином, поруч з отриманням еконо мічної
вигоди, соціокультурні ефекти від споживання продукту
у сфері туризму можна виразити у термінах
продукування людського і соціального капіталу .
Туристична активність виконує важливі соціокультурні
функції, проявляє важливі соціокультурні "побічні
ефекти" – генерує соціальний і людський капітал,
виступає засобом духовного розвитку особистості.
Висновки. Туризм здійснює значний внесок у вищу
мету соціального життя – продукування людини в її
культурній і соціальній визначеності. У цьому
проявляється гуманістичний зміст туризму, його людино і культуротворчий потенціал. У ході туристичних
подорожей відбувається формування особистості в дусі
загальнолюдських цінностей, толерантності та здатності
до діалогу на основі принципів гуманізму. Знайомство
людей з особливими традиціями, цінностями, пам’ятками
культури у місцях відвідування, формує терпимість до
відмінностей між людьми і культурами. Толерантність є
важливим духовним засобом подолання конфронтації і
насилля, егоїзму в умовах сучасного динамічного і
взаємообумовленого світу, коли зростає розмаїття –
етнічне, расове, соціально-економічне, політичне, мовне,
релігійне – і розчиняються бар’єри. Толерантність
передбачає діалогічне спілкування. Діалогічність як засіб
комунікації можна розглядати як вимогу часу і
передумову виживання людства в сучасну епоху. Туризм
якраз реалізує таку форму спілкування. Вміння слухати і
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чути один одного, увійти в контекст чужої думки, що
досягається в ході туристичної активності – ці культурні
навички розглядаються як необхідний елемент утворення
нової культури співіснування людей.
Тим самим сучасний туризм проявляє себе як
суттєвий чинник формування соціальної і культурно ї
єдності в глобальному масштабі. Завдяки туризму
посилюється
культурна
взаємодія,
реалізуються
кроскультурна комунікація, поглиблюється розуміння
людьми різних культур і релігій. Людина, що подорожує,
не просто споживає туристичний продукт, а долучається
до світу культури інших країн і народів, духовно
збагачується розумінням їх світовідчуття і світобачення.
Культурний туризм є потужним чинником набуття
комплексу знань і компетентностей, необхідних сучасній
глобальній людині, засобом формування глобально ї
ментальності, він є проявом глобалізації і в той же час
важливий
чинник
культурної
динаміки
епохи
глобалізації.
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INTERNATIONAL TOURIS M AS A FACTOR OF HUMANIS TIC SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATIONS OF
ERA OF GLOBALIZATION
The paper analizes the impact of international tourism on socio -cultural transformations in the era of globalization. In the
process of analisis the principle of ethical economy is applied, according to which there is a high degree of consistency between
economic objectives of tourism and its general cultural humanistic influence on the formation of individual and group qualiti es
of modern man. It is shown that tourism, as a manifestation on “experience economy”, largely meets the spiritual needs of man
and manifests itself as a significant factor in the formation of social and cultural unity on a global scale.
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СМИСЛ ФІЛОСОФІЇ ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ СУЧАСНИХ
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Стаття присвячена розкриттю глибинних засад філософії гуманізму, яка від абстрактного рівня
людинолюбові та антропоцентризму має трансформуватись у площину філософсько -правової доктрини
сучасності захисту всіх постраждалих від стихії насильства, ненависті, зневаги до людського життя під
час довготривалих збройних конфліктів, модифікацій війн у затяжні «гібридні війни».
Ключові слова: філософія гуманізму, філософсько-правова доктрина захисту людини на війни,
гуманітарне право, гуманітарна доктрина протекції учасників збройних конфліктів.
Постановка проблеми. Серед багатьох проблем
сучасного суспільного життя, які звернені до проявів
діяльної сутності людини як суспільної істоти, до
суперечливих конфліктних відносин народів, що
складаються об’єктивно в умовах війн, актуальним
постає питання: чи є якась філософія захисту учасників
війн та збройних конфліктів, адже вона, за словами Ж.-Ж.
Руссо «стає ворогом по відношенню до іншої людини
випадково, бо воюють держави». Тим більше, що сучасні
збройні конфлікти втягують у свою орбіту не тільки
воюючих, скільки цивільне населення, включно із
жінками, дітьми, старими та немічними.
Виклад основного матеріалу. Нові воєнно-політич ні
конфлікти на Близькому Сході (Сирія, Нагірний Карабах,
сектор Газа та інші), на Сході України ставлять під
загрозу не стільки мирне життя в регіоні, скільки віру
людей у «людяність» країн-сусідів, які стають запеклими
ворогами. З приводу такого протистояння колишній
президент Чехії, дисидент та гуманіст Вацлав Гавел, який
недавно пішов із життя, писав: “ На Сході поставлено на
карту моральне обличчя людства” [1]. Бомбардування
шкіл та шпиталів, вбивства дітей і жінок, безцільне
руйнування продовольчих складів та місій ООН,
знищення об’єктів культури, безперечно заборонених
гуманітарним правом, актуалізують наше звернення до
теми аналізу філософії захисту всіх учасників збройної
боротьби.
Аналіз літературі показує, що українські вчені
(В. Дяченко, М. Цюрупа, Є. Цибуленко) звертаються до
проблем обґрунтування морально-філософських важелів
регулювання збройного насильства, однак не ними
поставлено завдання щодо створення цілісної наукової та
філософської концепції захисту людини на війні [5].
Завдячуючи творам гуманістів минулого століття –
Жана Пікте, Фрица Кальсховена, Хамед Султана та
іншими були створені гуманітарні концепції, які можуть
стати
філософсько-правовою доктриною
захисту
людяності за х умов мирного та воєнного часу, однак
реалії другого десятиріччя XXI століття поставили на
порядок денний нові виклики. Так звані «гібридні війни»
стерли відмінність
між «озброєним миром» та
повномасштабною війною, тому людське життя вразливе
все більше.
Якщо сформулювати сутність філософії захисту
людини на війні у літературній формі, то кажучи словами

Р. Мюзіля, існує одна життєва філософія: «Як навчити
людину правильно жити» [4,с.294-295 ].
Втрата гуманістів зі своїм життєвим прикладом
прояву всеохоплюючої людяності, якими були у
минулому Анрі Дюнан, Френсіс Лібер, мати Тереза,
Альбер Швейцер, виступає ще одним з чинників
ускладнення створення нової філософії гуманізації
людських відносин.
Помітно, що на рівні міжнародних відносин
посилюється тенденція до застосування сили, яка набуває
різних форм при веденні «гібридної війни», при
насильницьких форм відновлення миру, що знайшло
відображення у термінах «гуманітарна інтервенція» ,
«силове встановлення миру». Держави та наддержавні
утворення (включно з ЄС та НАТО) частіше приймають
рішення щодо застосування сили. Примітним з точки
зору суперечності абстрактних вимог гуманізму та
дотримання
правил
міжнародного
права стало
заборонене
Женевською
Конвенцією
1949р .
використання
емблеми
Міжнародного
Комітету
Червоного Хреста при організації «гуманітарних
конвоїв» здійснює Росія на українському Донбасі, але
європейська спільнота майже не звертає на це уваги.
Вкрай жорстокі виклики
людяності виразно
проявляються у тривалій збройній боротьбі на Схо ді
України при тому, що вивчення міжнародного
гуманітарного права, згідно рекомендацій ЮНЕСКО,
недостатньо поширено на теренах України, офіційні
документи щодо його порушення представлено у
Європарламенті у квітні 2016 року польським депутатом
Європарламенту при не зрозумілому «мовчанні»
українських правників – гуманістів.
Проблема
філософської
природи
будь-яко ї
регулятивної системи є гостро актуальною теоретичною
та практичною проблемою – мовиться про те, ради чого
вона створена, на що спрямовані її теоретичні засади та
моральні інтенції, як співвідноситься сутність людсько ї
природи та суть створеної їй системи моралі, права,
педагогічної освіти.
Право в людському житті постало перед нами як
"ідеальна сила" – сила, що допомагає розповсюджуватись
гуманістичному,
моральному
началу,
слугувати
удосконаленню мирних форм буття [2,с.133]. Тому у
концепції міжнародного гуманітарного права ми
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вбачаємо силу, яку український мислитель Б.
Кістяковський називав «силу права».
Гуманістичний потенціал гуманітарного права
призначений не тільки для правників, можливість його
використання значно ширше, бо він випливає з особливої
природи філософії захисту людини. Не тільки вояки,
поліцейські, представники гуманітарних організацій у
зоні конфлікту, але й пересічні громадяни повинні мати
мінімум знань щодо захисту прав і достоїнства людини та
розуміти провідну базову ідею самоцінності людського
життя.
Нелегко реалізувати цю можливість, бо гуманітарне
право є «крихким» утворенням узгодженої волі держав у
захисті особистості в умовах конфлікту. Основні джерела
не всіма країнами ратифіковані, вводяться у дію із
значними застереженнями, нерідко як раз тими, що
потребують особливої уваги до захисту прав, свобод,
достоїнства людини. Крім того, складно утверджується
думка щодо самоцінності життя всіх учасників збройного
конфліктів, «своїх» і «чужих», а принцип нейтралітету
при наданні протекції усім, хиттю-мимохиттю втягнутим
у збройні конфлікти розуміють далеко не всі.
Глибинна сутність гуманітарного права полягає перш
за все у його намаганнях «вгамувати», притушити
антигуманні прояви міжлюдських відносин у широкому
смислі цього слова. При цьому, коли правові норми ще не
закріплені, має діяти застереження Ф. Мартенса: всі
учасники збройного насильства залишаються під дією
людської совісті та загально прийнятної моралі.
Ситуація ускладнюється тим, що уряди деяких країн у
боротьбі з міжнародним тероризмом, збройними
нападами, його персоніфікованими представниками терористами, застосовують дії,
які не завжди
відповідають вимогам гуманності – тортури і знущання
над затриманими у іракській в’язниці Абу Грейв, у так і
не закритій США в’язниці Гуантанамо (не зважаючи на
обіцянки Б.Обами), використання отруйних газів при
штурмі театрального комплексу у Москві тощо.
Таким чином, склались передумови для створення
нової філософії гуманізму. Іспанський філософ Ортега – і
– Гасет попереджав, що людство може цілком втратити
гуманітарні морально-правові надбання і культурна
Європа може повернутись до епохи примітивного права
сильного. Достатньо тридцяти років, – попереджав
мислитель, який пережив на власному досвіді іспанський
фашизм та громадянську війну 1936-1938 років, – і
гуманістична
моральна
«техніка»
протекції
постраждалих вивітриться з такою ж легкістю, як

губились таємниці матеріального
та духовного
виробництва [3,с.43].
Ми вважаємо, що створенню гуманної філософії у її
«суспільному розумінні» можна через систему освіти,
підсилюючи
її
антропологічну
спрямованість.
Антропологічний
зміст
філософії
визначається
акумуляцією гуманних, людяних основ життя впродовж
історії становлення принципів, норм і правил, а також
рефлексією над його сутністю. Воно полягає у
наступному.
1. Гуманне ставлення до всіх осіб, незалежно від їх
місця в збройних змаганнях (конфлікті). Гуманність
завжди вимагає дій на благо людини, вона не розрізнює
правих та неправих у соціально-політичному відношенні,
і, як не дивно, агресора та жертву.
2. Природність, невід'ємним змістом якої є те, що
особи, котрі перебувають під захистом, повинні мати
можливість вести нормальний спосіб життя, наскільки це
можливо в умовах організованого насильства – збройного
конфлікту.
Висновки. Для дієвого захисту особистості в умовах
збройної боротьби, всіх учасників збройних конфліктів
без розрізнення на правих і не правих, слід пов’язувати
філософські та міжнародного-правові ідеї та важелі
впливу. Філософія гуманізму згідно з еволюцією
прогресивного розвитку буде трансформуватись у «право
гуманності»,
Література
1. Вацлав Гавел. Людяність у Газі поставлено на карту //
Гавел Вацлав, Карел Шварценберг День. – 2009. - 14.01.
2. Новгородцев П.И. Идея права в философии Вл.С. Соловьева
// Об общественном идеале/П.И. Новгородцев – М.: Пресса, 1991.
3. Музиль Роберт. Человек без свойств. Пер. с нем./ Роберт
Музиль – М, 1984.
4. Ортега – і Гасет. Бунт мас // Вибрані твори . Пер. з
іспанської. – К., 1994.
5. Цюрупа М.В. Міжнародне гуманітарне право /
М.В. Цюрупа – К., 2008.
Reference:
1. Vatslav Gavel. Lyudyanіst u Gazі postavleno na kartu // Gavel
Vatslav. Karel Shvartsenberg Den.– 2009. –14.01.
2. Novgorodtsev P.I. Ideya prava v filosofii Vl. S. Solovyeva // Ob
obshchestvennom ideale/P.I. Novgorodtsev – M.: Pressa. 1991.
3. Muzil Robert. Chelovek bez svoystv. Per. s nem./ Robert Muzil.
– M. 1984.
4. Ortega – і Gaset. Bunt mas // Vibranі tvori . P er. z іspanskoї.
– K.. 1994.
5. Tsyurupa M.V. Mіzhnarodne gumanіtarne pravo/
M.V. Tsyurupa – K.. 2008.

Ternovyj P.O.,
Graduate student, Kyiv University of Tourism, Economics and Law
Ukraine, Kyiv
THE MEANING OF PHILOSOPHY OF PROTECTION BY CONTEMPORARY ARMED CONFLICTS
The authors elucidate the underlying principles of the philosophy of humanism, which from the abstract level and
anthropocentrism has transformed into a plane coherent philosophical and legal doctrine of our protection of all victims of the
flood of violence, hatred, contempt for human life during the long armed conflict modifications classical wars in protracted "
hybrid war. "
Key words: philosophy of humanism, philosophical and legal doctrine to protect the rights of war, humanitarian law,
humanitarian protection doctrine participants in armed conflicts.

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

51

УДК 726.1(477.42)”17”
Урсу Н.О.,
докт. мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого і декоративно -прикладного мистецтва та
реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, dominurs@mail.ua
Україна, м. Кам’янець-Подільський

АРХІТЕКТУРНИЙ КОМПЛЕКС ДОМІНІКАНЦІВ XVIII СТ.
У ЛЮБАРІ
Стаття містить науковий розгляд мистецького опорядження домініканського костелу XVIII ст. у
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Постановка
проблеми.
Питання
дослідження
мистецького доробку ченців-домініканців в Україні
довгий час залишалися недоторканими. Даними
матеріалами цікавились вузькі спеціалісти, переважно
історики ордену домініканців, серед яких можна назвати
літописця ордену, отця С. Окольського, котрий видав
книгу «Russia Florida rosis et liliis» у Львові в 1646 році,
де коротко згадується історія виникнення домініканських
осередків на теренах України [11]. Польські автори
С. Баронч ОР та Волиняк (М.І. Гіжицький) наприкінці
ХІХ і початку ХХ століть досліджують історичні основи
існування монахів-домініканців на землях Руської
провінції [12].
Серед сучасних зарубіжних дослідників привертають
увагу
ґрунтовні
розвідки
польських
вчених
Є. Ковальчика [10], Я. Островського, А. Барановського,
А. Бетлея, І.А. Спежа ОР та ін. Заслуговують на увагу
мистецтвознавчі дослідження окремих забудов ордену, а
саме архітектурного ансамблю домініканців в Любарі на
тлі вибраних осьових монастирських структур епохи
бароко К. Гутмейєра [9].
Українські вчені звертаються до питань дослідження
католицьких забудов у різних аспектах: С. Юрченко
аналізує хрестоподібні храми України, А. Мащакевич [5]
історію виникнення руської провінції святого Гіацинта
(Яцка), Ю. Білоусов представляє історичний нарис
Київсько-Житомирської римо-католицької єпархії [1] та
ін.
Як демонструє аналіз джерел і тематика наукових
розвідок, проблема дослідження сакрального мистецтва
домініканців є актуальною тому, що до сьогоднішнього
часу знаходиться майже поза межами сучасних пошуків.
Зокрема, це торкається ансамблю візуальних мистецтв у
сакральних спорудах ченців. Тому мета статті –
науковий розгляд мистецького доробку в Любарському
костелі ордену, що розташовувався на теренах Київсько ї
дієцезії.
Виклад основного матеріалу. У XVIII ст. у Київській
дієцезії, яка майже співпадала з домініканським діленням
на контрати, налічувалося 5 домініканських конвентів:
Бишів і Ходорків (Фастівський деканат), Овруч і
Чорнобиль (Овруцький деканат), Любар (Житомирський
деканат) [10,с.21]. Не дивлячись на багатство і міць

ордену, зодчество братів проповідників на Київщині
вирізнялося серед інших дієцезій провінції скромністю,
простотою, нерідко й убозтвом. Переважна більшість
першобудов ордену була дерев’яною.
Домініканський чин, вбираючи західноєвропейські
течії в галузі храмового будівництва, одним з перших
вводив у процес зведення споруд камінь та обпалену
цеглу. Але з цих матеріалів були побудовані лише
Любарський і Овруцькій костели, всі інші залишались
дерев’яними. Час виникнення більшості домініканських
осередків на цих землях припадає на початок і середину
XVII cт.
Любарський храм було присвячено св. Михайлу
Архангелу і Іоанну Непомуку. Любарський конвент
фундований
воєводою
Руським
Станіславо м
Любомирським, який отримав в посідання Любар після
шлюбу з Софією Острозькою. Цілком вірогідно, що
фундація була запланована ще до вступу Любомирського
у володіння Любаром. Оскільки під час візитації
генерального вікарія руської конгрегації Кипріана
(близько 1610 року) згадується його переїзд з Києва до
Любара, де, вочевидь, мала існувати якщо не
домініканська фундація, то принаймні плани щодо її
спорядження. Але архівні матеріали, зокрема Візитації
Любарського костелу, свідчать про 1630 рік заснування
осередку
й здійснення
фундатором дерев’яних
забудов [3,с.1].
Найвірогідніше, ініціатором фундації була саме
Софія, адже досить промовистим є зв’язок Софії
Острозької з домініканцями – її сповідником був саме
домініканець Адам Пекарський, який 1623 року видав
присвячений їй панегірик. Отож, дана фундація,
очевидно, теж постала внаслідок персональних контактів
домініканців з фундаторами [8, с. 58]. Частина осередку
ченців у Любарі знаходилася у Волинському воєводстві,
друга – монастир, праворуч річки Случ, на Київщині.
Серед бенефакторів або донаторів домініканського
осередку в Любарі варто згадати й князя ФранцаФердинанда Любомирського, за фінансової підтримки
якого у 1752 році постав кам’яний храм з монастирем.
Костел консекровано у 1765 році [3,с.1].
Храм, заснований у 1630 (дерев’яний) й мурований у
1752 році, мав разом з монастирем осьове розташування.
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Кляштор з обох сторін фланкував головний фасад і наву.
Костел поєднував дві частини монастиря, які мали різне
призначення. Таке розташування вказує на характер ні
впливи польських архітектурних традицій [10, с. 28].
К. Гутмейєр пише в статті, що «Архітектоніч на
композиція, яка складається з розміщеного в центрі
костелу, франкованого двома симетричними крилами
кляштор них будинків… була популярна в епоху зрілого
і пізнього бароко, у XVIII ст. Цей тип забудови
використовувався в усій Європі…» [9,с.449]. Проте,
знайдений нами в історичному архіві Санкт-Петербур гу
план всього комплексу свідчить, що анфіладні (коридор)
крила монастиря були асиметричні по відношенню до
центрального храму. Використана в Любарі просторова
композиція має родовід, що сягає архітектурних пошуків
епохи ренесансу, але представляє їх барокову
інтерпретацію. Дзвіниця на чотири дзвони, поєднана з
сигнатуркою, розташовувалась окремо.
Якщо Овруцький храм був характерною для даних
теренів, прямокутною в плані,
однопростірною
забудовою з однією вежею над центральним входом, то
Любарський костел, квадратний в плані, з неспокійними
витятими кутами, перекритий величним куполом
діаметром близько 10 метрів (вписується в правильний
квадрат) і латерною на 4 вікна, був оригінальною
спорудою, що рідко зустрічаються на цих землях. Зовні
форма костелу виглядала прямокутною, а зсередини
нагадувала рівнокінцевий хрест, в товстих стовпах якого
по 4 кутах розташовувалися 4 невеличких каплиці.
Трансептові каплиці разом з арками пресбітерія і
музичного хору уподібнюють структуру грецькому
хресту, поєднаному з восьмигранником. Двоарочний
пресбітерій замикається апсидою. У зрізаних кутах нави
розміщені у нижньому ярусі проходи, у верхньому –
лоджії. У зовнішньому вигляді костелу домінує купол з
восьмигранною латерною і колонним фасадом з вгнутими
боками. Структура, що поєднує восьмигранник з
грецьким хрестом має глибокі європейські традиції,
насамперед, з XVI ст. італійські, a вже з XVII ст. польські
[10,с.30].
Фасад храму в Любарі оформлений у нижньому ярусі
іонійськими колонами (фуст колони без канелюр);
верхній ярус прикрашають пілястри композитного
ордеру. Мотив волюти іонійської капітелі виступає в
якості декоративної тяги, що відокремлює яруси одне від
одного. Відповідний часу зведення пізньобароковий
характер споруди вирізняється експресією і динамізмом.
Більш скромним виглядає Овруцький храм, з дахом і
двома куполами, вкритими ґонтом – одним над вежею,
другім, меншим над сигнатуркою. Квадратна мурована
дзвіниця на три дзвони знаходиться окремо, на території
костелу [2,с.2].
Інтер’єр християнської споруди кожним своїм
компонентом
покликаний
створити
духовну
й
матеріальну атмосферу для благодаті переживання
Євхаристичної Жертви Ісуса, що відбувається під час
літургії. Зразки візуальних та музичних мистецтв
зливаються з Божественною літургією і створюють єдину
ауру, необхідну для переживання Євхаристії, глибокої
контемпляції перед поєднанням з Богом у Святому
причасті.

Літургія не лише визначає архітектурні особливості,
але й упорядковує розташування священних образів у
великому та бокових вівтарях у відповідності із
загальною
символікою сакрального
простору і
літургійним
значенням лівої та правої сторін.
Домініканські забудови не є виключенням, бо у них
постійно звучить ідея аналогії між храмом і тілом Христа,
ідея духовної єдності Всесвіту, синтез надприродних та
матеріальних начал. Вхідні двері до храму розписані:
сюжет зображує Іліодора, що лежить, побитого ангелами.
Серце кожного храму – головний вівтар. Любарський
храм мав п’ять вівтарів і містив у різьбленому з дерева
головному вівтарі великій образ Божої Матері Розарію в
оточенні колон та скульптур св. ап. Петра і Павла, св.
Августина і св. Гіацинта (Яцка). Художньо-композиційне
оточення центрального образу висловлювало ідею
поступового переходу від великих до малих обсягово просторових форм, від фігур святих до маленьких ангелів
і херувимів. Особливості кольорового рішення містилися
у прагненні акцентувати центральну композицію.
Імітація жовтого і червоного мармуру, зелені елементи
декору на білому тлі, поєднувалися дерев’яним
різьбленням і позолотою [2,с.2].
Для порівняння, Овруцький костел (три вівтарі) під
конхою склепіння у великому вівтарі містив образ
Вознесіння Діви Марії намальований на полотні в
овальній різьбленій рамі і окладом з білої англійсько ї
бляхи, вгорі менший образ св. Вікентія Феррарія,
оздоблений аналогічно [4,с.2]. Тоді як у Любарському
храмі вівтарні композиції багато прикрашалися срібними
шатами: св. Іоанн Непомук – срібною пальмою, св.
Антоній зі срібним промінням і лілеєю та ін.
Аналізуючи
змістовне
наповнення
вівтарних
композицій, можна помітити, що у костелі розміщуються
обов’язкові для ордену образи. Це зображення Розп’ятого
Ісуса, Пресвятої Діви Марії, святих Домініка та Яцка,
домініканського проповідника св. Вікентія Феррарія, а
також св. св. Миколая, Антонія, Юди Тадея та ін.
Праворуч головного вівтаря розміщувався другій із з
намальованим на полотні чудотворним образом
Розп’ятого Христа в позолоченій рамі. Фон вівтар я
прикрашений люстровими пелюстками з позолотою на
штукатерії.
Третій вівтар
ліворуч, оформлений
аналогічно другому, містив образ св. Антонія
Падуанського; вгорі, в овальній рамі – лик св. Анни.
Четвертий вівтар у великій каплиці праворуч було
присвячено св. Домініку; тут само знаходився образи св.
Франциска і св. Теклі в овальних рамах. Ліворуч, у
великій каплиці розташовувався образ домініканського
проповідника св. Вікентія Феррарія, Матері Божої
Ченстоховської та св. Варвари, мучениці [2,с.3]. Усі
великі образи видовжені по вертикалі, малі – квадратні і
овальні.
Внутрішній
простір
опоряджений
14
різьбленими з дерева фігурами і портретами
представників з родини фундаторів Любомирських.
Амвон, чотири конфесіонала, як і всі вівтар і,
оздоблені уніфіковано: різьбленням, малюванням й
золотінням [3,с.4].
Домініканський храм в Любарі віддзеркалював одну з
головних особливостей організації сакрального інтер’єру
католицьких храмів – ярусне членування стін по
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горизонталі. Такий прийом оформлення головної та
бокових нав відповідав розумінню людини про ділення
світу на небесну, земну та потойбічну (підземну) сфери.
Як правило, кожний ярус мав свої художньо композиційні особливості. Часто зображення святих
нижнього ярусу містилися у квадратних чи прямокутних
позолочених рамах і виставлялися на менсах (престолах)
бокових вівтарів. На цьому ж рівні розташовувалися
невеликі скульптурні композиції, великі ж обсяговопросторові форми встановлювалися на підлозі. Найбільш
репрезентативним виглядав завжди середній ярус, з
образами святих, яким присвячувалися вівтарі, обрамлені
великими різьбленими з дерева або стуковими рамами,
вкритими кольором і позолотою. Це були домініканські
святі: Домінік, Яцко, Тома Аквінат, Альберт Великий,
Вікентій Феррарій, Катерина Сієнська, Ружа Ліманська та
ін.
Великі зображення вдягали у срібні шати, або
додавали срібні компоненти – символи того чи іншого
святого. Любарський храм повністю відповідав ідеї
триярусного членування. На престолі вівтаря стояли
невеликі зображення у квадратних або прямокутних
рамах, вище містився великий центральний образ
святого, якому вівтар присвячувався, над ним – менші за
розміром лики в овальних рамах.
Пропорційні співвідношення центрального образу до
верхнього наближаються до гармонійної пропорції
«золотого
перетину»,
відношення
центрального
зображення з нижнім представляють золоту пропорцію у
перевернутому вигляді. В оформ ленні інтер’єрів та їх
компонентів простежується свідоме використання
гармонійних пропорційних співвідношень. Всі згадані
зображення малювалися олійними фарбами на полотні.
Табернакулюм з Пресвятими дарами, монстранція і
круцифікс були оздоблені дзеркалами.
Після останнього розподілу Польщі, російська влада,
намагаючись розчавити католицьку церкву східно го
обряду і підпорядкувати собі римо-католицькі громади,
удавалася до різних хитрощів, репресій, навіть кривавих
розправ над людьми. Саме тому перша половина і
середина ХІХ ст. стають трагічними для більшості
домініканських монастирів на території, підвладній Росії,
які було піддано касації, а майно і все, чим вони володіли,
передано іншим інституціям, що спричинило втрати:
споруди у кращому випадку змінювали вигляд, у гіршому
– руйнувалися повністю.
У 1864
році в Україні було припинено
функціонування всіх нештатних католицьких монастирів,
а решті заборонено тримати позаштатних ченців. Таким
чином, стає зрозумілою причина масової секуляризації,
перебудови, перетворення католицьких храмів і віддання
їх різним інституціям, в тому числі й нерелігійним ,
світським.
Характерним прикладом виникнення проектів
перебудов можна вважати історію Любарського костелу
св. Михайла Архангела і св. Іоанна Непомука, котрий
було скасовано у 1864 році. Осередок зазнав загрози
подвійної передачі у різні підпорядкування, але
насамкінець залишився католицьким парафіяльним
храмом.

53

Під час секуляризації виникало багато ідей щодо
його використання. Дві з них можна побачити у фондах
Російського історичного архіву в Санкт-Петербур зі.
Кресленик головного фасаду Любарського храму і
кляштору, виконаний у 1864 році, на момент скасування
домініканського осередку і перетворення його в
парафіяльний, демонструє добрий стан костелу і
монастиря [7].
Наступний
кресленик,
виконаний
старшим
інженером Суходольським, датований 1866 роком,
містить проект перебудови кляштору на військовий
лазарет. Костел, судячи з усього, залишається
недоторканим. Наступний документ Департаменту
духовних справ при Міністерстві внутрішніх справ
свідчить, що згідно Височайшого повеління від 1893 року
по-домініканський
монастир
було
передано
у
розпорядження жіночого православного монастиря [6].
Проте, костел продовжував залишатися у веденні
католицького духівництва, про що говорить його
сучасний стан.
Висновки. Підводячи підсумки, варто зазначити, що
Київська контрата домініканського ордену у порівнянні з
іншими власними структурними утвореннями виглядала
найбіднішою, бо мала тільки дві кам’яні забудови. Навіть
найбагатший серед костелів – Любарський, містив всього
п’ять вівтарів, Овруцький – мінімальну кількість – 3, до
того ж шати його головного вівтаря були зроблені з білої
бляхи.
У художньо-композиційному відношенні Любарський костел мав єдине стильове рішення, де
використовувалися спільні змістові та зовнішні прийоми
оформлення, застосовувалися споріднені матеріали
(різьблене дерево, позолочене срібло, etc.). Розміри
полотен, техніка виконання, обрамлення, основні та
другорядні компоненти свідомо уніфікувалися.
Релігійне мистецтво римо-католицьких орденів в
Україні – дотепер одна із найменш досліджених сторінок
національної культури та мистецької спадщини, яка
містить у собі дуалістичну своєрідність, бо просякнута
духовно-мистецькими підвалинами двох культур –
української і польської. Варто відмітити взаємозв’язок
ментальних, духовних й творчих начал, дуалістичний
характер мистецьких об’єктів, який до того ж
доповнювався західноєвропейськими течіями, котрі
щедро розповсюджувались запрошеними архітекторами і
художниками.
Стаття
відкриває
можливості
порівняльного аналізу з вже дослідженими спорудами
домініканського ордену на території України для
розгляду спільних і відмінних рис.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкриваються особливості психологічного супроводу осіб з порушеннями слуху в процесі професійної
діяльності. Автором систематизовано сучасні структурні складові психологічного супроводу, визначено й
обґрунтовано організаційно-педагогічні та психологічні умови формування життєвих компетентностей осіб з
порушеннями слуху. Розкрито основні етапи та компоненти психологічного супроводу, що впливає на формування
життєвих компетентностей осіб з порушеннями слуху. Автором визначено стан розробленості проблеми,
виявлено та описано особливості формування особистості з порушенням слуху за умов здійснення щодо неї
психологічного супроводу.
Ключові слова: особистість з порушенням слуху, професійна діяльність, життєва компетентність,
професійна компетентність, психологічний супровід.

Постановка проблеми. Політичні та соціальні
процеси, що відбуваються нині в Україні – спрямовані на
утвердження демократичних засад розвитку держави, і
зумовлюють необхідність відповідних змін щодо всіх її
громадян, включаючи одну із найбільш незахищених
груп – осіб із порушеннями слуху. Головною метою цих
змін є формування і розвиток особистості із
порушеннями слуху, яка буде готова до конкурентного
професійного та життєвого вибору в сучасному
динамічному соціумі.
Під порушеннями слуху розуміється досить широка
категорія осіб: це і слабкочуючі особи та тотально глу хі
особи.
В Україні за останніми статистичними даними
налічується близько 8,9 тисяч осіб з порушеннями слуху .
За даними Міністерства охорони здоров’я України за
останні 5 років зросла кількість проявів саме сенсорних
порушень, а саме на 22 %, порівняно з попередніми
роками. Однак, незважаючи на те, які порушення має
особа, світовий досвід і досвід в Україні показує, що
найбільшою
проблемою
для
них
є
процес
працевлаштування і адаптації до професійної діяльності.
За законодавчими нормами на підприємствах України
4 робочих місця із 100 мають надаватися особам з
інвалідністю, особам з особливими потребами, особам з
особливостями психофізичного розвитку. Але, як
стверджують
юристи-практики,
далеко
не
всі
роботодавці погоджуються надати роботу особі, яка
страждає на діабет, не кажучи вже про особу із
порушенням розумового розвитку, психічного чи
сенсорного розвитку.
Загалом, за даними Міністерства праці та соціально ї
політики України, протягом 2014-2015 рр. у центрах
зайнятості було зареєстровано 21,5 тисяч інвалідів.
Наразі в Україні лише 4 тис. осіб з фізичними вадами
мають постійне місце працевлаштування. Однак люди з

порушеннями слуху, зокрема тотально глухі, практично
не потрапили до цих статистичних даних.
Сьогодні в Україні особи з порушеннями слуху є
однією з вразливих та незахищених груп, по відношенню
до яких часто порушується гуманне ставлення зі сторони
соціуму. Часто такі особи не знають яким чином можна
захистити свої права (на здобуття освіти, права на працю
тощо). Так, скажімо, особи із порушеннями слуху мають
складнощі із процесом адаптації у професійне життя,
ускладнено у них проходить процес соціалізації.
Недостатнє усвідомлення різних аспектів власного та
громадського життя через знижену слухову функцію,
несформованість
особистісної
самоідентифікації,
недостатність розуміння власного громадянського стану і
власних потреб, призводить до того, що особа з
порушенням слуху може стати об’єктом глузування,
цькування, морального та фізичного знущання.
Зважаючи на такі складнощі та соціальну, політично правову ситуації на сьогодні уже замало лише
традиційних
способів соціалізації,
що засвоєні
попереднім досвідом навчання і виховання таких осіб.
Сучасні реалії нашого суспільства вимагають доповнення
традиційних форм адаптації особистості з порушеннями
слуху, а саме надання їм комплексного психологічно го
супроводу.
Метою статті є дослідження
структури та
особливостей психологічного
супроводу осіб з
порушеннями слуху в процесі здійснення ними
професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу. В силу численних
об’єктивних і суб’єктивних чинників не завжди фахівцям
педагогам під час навчання в школі, професійно технічних училищах вдається в повному обсязі надати
кваліфіковану допомогу в професійній орієнтації,
працевлаштуванні, психологічній адаптації до колективу
особам із порушеннями слуху. Саме психологи та
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здійснення психологічного
супроводу якнайкраще
можуть спряти у налагодженні відносин керівника,
співробітників з підлеглим чи колегою, що має такі
порушення.
Метою психологічного супроводу є задоволення
особливих соціально-психологічних потреб осіб із
порушеннями слуху для досягнення соціопрофесійної
інтегрованості у соціум та повної поетапної соціалізації.
Агентами психологічного супроводу є психологіч на
служба в школах для дітей з порушеннями слуху, в
освітньо-розвиткових центрах, що відвідує дитина,
психологічна служба в професійно-навчальних закладах
(технікумах,
училищах),
районні
психологічні/реабілітаційні центри та організації, що
опікуються та допомагають таким особам.
Об'єктами психологічного супроводу є діти, підлітки,
дорослі особи, що мають порушення слуху, сім'ї, де
виховувались такі особи, (пізніше керівники, що беруть
на роботу особу з такими порушеннями).
Принципами здійснення психологічного супроводу:
розвитку, відповідності, оптимізації, реалістичності,
доступності, фаховості, суб’єктності, реалістичності,
кооперації, єдності і взаємодоповнюваності, принцип
діяльнісного підходу, соціокультурний принцип.
Основними функціями психологічного супроводу
осіб з порушеннями слуху є:
1. соціально-інтегрувальна;
2. навчально-об’єктивна;
3. корекційно-розвиткова;
4. адаптуюча.
Завданнями психологічного супроводу:
 підтримка соціального інтегрування осіб з
порушеннями слуху у процес професійно-трудової
діяльності та робочий колектив;
 формування
загальнокомунікаційних,
поведінкових та професійно-спрямованих вмінь та
навичок;
 забезпечення особливих освітньо-психологіч ни х
потреб
(мовно-мовленнєвих,
комунікаційних,
загальнопрофесійних та трудових, соціоінтегративних,
соціокультурних та ін.);
 формування основних життєвих та професійних
компетентностей особи з порушеннями слуху [1,с.188 190].
Етапи психологічного супроводу осіб з порушеннями
слуху:
1. Діагостичний – виявлення особливих потреб
(мовленнєвих, загальносоціальних, соціоінтегративних,
соціокультурних) та стану сформованості особистості
(поведінкові особливості, саморегуляція особистості,
стан емоційно-вольової сфери особи) з порушеннями
слуху та ін.
2. Планувальний – планування, проектування й
моделювання комплексу психологічних впливів для
забезпечення особливих потреб кожної окремої особи з
такими порушеннями, що перебуває в рамках здійснення
психологічного впливу
3. Практичний – практичне втілення комплексу
психологічних впливів для задоволення особливих
потреб особи з порушеннями слуху.
4. Рефлексивний
–
визначення
ефективності

здійснення
психологічного
супроводу; виявлення
чинників
неефективності
супроводу;
внесення
відповідних коректив у комплекс психологічних впливів
[3,с.116-117].
Форми психологічного впливу: внутрішні – зовнішні,
індивідуальні-групові.
Методики, що використовуються у сучасному
психологічному супроводі – це інтеграція сучасних
інноваційних методик та технік артотерапевтичного та
когнітивного підходів: піскова, ігрова, музична, кіно- та
фототерапія, робота з метафористичними картами,
тілесно-рухова терапія тощо).
Результатом
успішного супроводу має стати
сформованість життєвих та професних комптентностей
осіб з порушеннями слуху, що дасть змогу такій
особистості успішно
адаптуватися
спочатку
до
навчального процесу (у школах, професійно-техніч них
навчальних та/або вищих навчальних закладах та ін.),
легко та швидко інтегруватися у колектив однолітків,
соціалізуватися у світ дорослих та виконувати певну
професійно-трудову діяльність.
Життєва компетентність особи з порушеннями слуху ,
у широкому розумінні – це здатність приймати рішення й
нести відповідальність за їх реалізацію у різних сферах
своєї життєдіяльності
[2,с.47]. Поняття життєво ї
компетентності передбачає сукупність фізичних та
певних інтелектуальних якостей особистості, необхідних
для створення сприятливих умов існування для себе в
конструктивній взаємодії з іншими. У вузькому розумінні
– це наявність знань про різні аспекти життя, навичок
творчого володіння інтелектуальним
і фізичним
інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми
в різних ситуаціях, враховуючи конфліктні; життєва
компетентність характеризує повноту, достатність та
адекватність здійснюваних дій, що базуються на
наявності знань та в подальшому житті на практичному
досвіді [4,с.32]. Під життєвою компетентністю особи з
порушеннями слуху, варто розуміти інтегровану
характеристику якостей особистості і, в подальшому,
рівня її підготовки до виконання певної діяльності у
певній галузі [3,с.114]. Зокрема, це і, знання, здобуті під
час
освітнього
процесу,
навички
поведінки,
адаптованість до умов сучасного світу, особистісний
розвиток, професійні навички, відповідальність за
прийняті рішення, почуття власної гідності, досвід
самореалізації, вміння контролювати свою поведінку
згідно суспільної моралі та норм тощо.
Так, скажімо, відповідно до Концепції ЮНЕСКО,
життєва компетентність – це навчитися пізнавати,
навчитися працювати, навчитися жити [2,с.42].
Процес формування життєвих компетентностей
особистості з порушеннями слуху умовно можна
розподілити на три основні періоди, які відповідають
трьом ланкам навчання у школі: початковий, основний та
завершальний (від старшої школи протягом подальшого
життя особистості). Від так, наголосимо, що важливо
зорганізувати психологічні служби, які будуть надавати
таким особам психологічний супровід починаючи з
періоду навчання в школі.
Таким чином, перший період, який орієнтовно
відповідає
навчанню у початковій школі, має
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концентруватися на формуванні життєвих навичок та
закладанні підґрунтя для формування майбутньої
життєвої компетентності особистості. Для реалізації
такого завдання у початковій школі необхідно
сформувати якомога більше інтелектуальних вмінь та
навичок (читати, писати, розвивати мовлення, вивчати
жестову мову, висловлювати власну думку усно та
письмово, активно слухати, коректно формулювати,
задавати питання, актуалізувати потребу та створювати
реальні умови, необхідні для самостійного прийняття
дитиною рішень; сформувати найпростіші необхідні
умови для планування та реалізації власного рішення в
реальних життєвих умовах; створювати умови та дієво
підтримувати
(педагогічними
та психологічним и
засобами) формування елементарних життєвих та
соціальних навичок дитини (щодо пізнання, спілкування,
практичної діяльності), необхідних для реалізації його
власних рішень, успішного вирішення актуальних
життєвих завдань; заохочувати дитину до самостійного
контролю та організації власного життєвого часу,
посильного самовиховання [4,с.167].
Головним
механізмом
формування
життєво ї
компетентності та необхідних навичок дитини з
порушеннями слуху у початковій школі має бути ігрова
діяльність. Це зумовлено тим, що гра, ігрова діяльність є
важливою
складовою
життєдіяльності
молодших
школярів. Вона не заперечує та не заважає навчально
пізнавальній діяльності, а навпаки, доповнює та розвиває
її результати. Гра (особливо рольова) є природним
психологічним тренінгом поведінки та формуванню
життєвої компетентності. У процесі гри діти з
порушенням
слуху
пізнають,
моделюють
(передбачають), та намагаються здійснювати діяльність
дорослих, ще недоступну їм у власному житті. Крім того,
гра сприяє розвитку творчого мислення, творчої уяви
дитини. В процесі гри, під впливом її «потреб» та «цілей»,
дитина може скомбінувати, прийняти та здійсни ти
рішення щодо закріплення певних життєвих компетенцій
(дій, моделей поведінки), які досі не було використано
нею у своєму життєвому досвіді.
Другий період формування життєвої компетентності
осіб з порушеннями слуху умовно відповідає навчанню в
основній та старшій школі та/або навчанню в
професійних
училищах,
технікумах.
Основним
показником формування життєвої компетентності цього
періоду має завершитися формуванням соціальних знань
дитини щодо життєвого пізнання, самоорганізації та
саморегуляції. Для реалізації означеного необхідно
формувати та сприяти
природному прагненню
особистості
пізнавати,
контролювати
власну
життєдіяльність; стимулювати прагнення та формувати
потребу в свідомому визначенні власних дій та вчинків;
привчати до необхідності прийняття життєвого рішення;
сприяти свідомому контролю за власними вчинками.
Варто зазначити, що особливістю формування
життєвої компетентності та необхідних навичок осіб з
порушеннями слуху в основній школі є поступовий
перехід від групових до індивідуальних форм навчальної
та виховної роботи з дитиною.
Третій період формування життєвої компетентності
осіб з порушеннями слуху умовно здійснюється з
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моменту закінчення освітнього процесу, під час
входження у професійну діяльність і протягом всього
дорослого життя особистості. Основними завданнями
цього вікового періоду є формування свідомого
ставлення особистості до власного і чужого життя,
соціокультурного та природного середовища; створення
умов, необхідних для самостійного здобуття життєвого
досвіду, пізнання життя, формування особистісних
якостей, рис характеру, необхідних для розв'язання
складних життєвих завдань (активності, психологічної та
моральної стійкості,
наполегливості,
виваженості,
доброзичливості та ін.).
Зазначимо,
що
формування
життє вих
компетентностей
на цьому
періоді
передбачає
застосування, в першу чергу, індивідуальних форм
роботи. Водночас, це не виключає застосування групових
форм.
Важливим при забезпеченні умов формування
життєвих компетентностей осіб з порушеннями слуху є
три
основоположні
принципи
системність,
мультидисциплінарність та комплексність [5,с.113-116].
Системність
реалізується
через
планування
корекційно-розвиткової роботи з дітьми та дорослими
особам з означеними порушеннями щодо формування
основних життєвих компетенцій і передбачає низку
психолого-педагогічних
процедур:
діагностику ,
проведення корекційних заходів,
їх реалізацію,
прогнозування та перевірку ефективності корекційнорозвиткових та терапевтичних робіт.
Мультидисциплінарність забезпечується співпрацею
фахівців
різних галузей: педагогів,
психологів,
соціальних працівників, аудіологів, сурдологів та
консультантів, не виключеним є елемент родинного
виховання та впливу батьків на становлення особистості
спочатку дитини, потім дорослої особистості з
порушеннями слуху та формування їх життє вих
компетентностей.
Комплексність може бути реалізовано через програму
корекційно-виховного
або корекційно-розвитково го
спрямування.
Стан
та
рівень
сформованості
життєво ї
компетентності осіб з порушеннями слуху можна оцінити
через стан
сформованості основних складо вих
компетентностей,
які представлено
нами через
компоненти: когнітивну, емоційно-вольову, комунікативну. Так, критерієм комунікативної компоненти є
партнерська позиція в спілкуванні, або здатність
установлювати і підтримувати контакти з людьми, вміти
налагоджувати дружні та професійні стосунки, особисті
відносини з партером іншої статі та ін. До складу
комунікативної компоненти можна включити сукупність
знань і вмінь,
що
забезпечують ефективний
комунікативний процес, адаптацію у спілкуванні з
оточуючими людьми. Відповідно, несформованість
комунікативної компоненти у осіб з порушеннями слуху
буде проявлятися через порушення навичок спілкування,
зокрема,
замкнутість;
нездатність
одержувати
інформацію в спілкуванні; нездатність використовувати
зворотний зв'язок, тобто наявність труднощів при
формулюванні запитання для одержання додатково ї
інформації; нездатність звернутися по допомогу і
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прийняти її; нездатність брати участь у спільній
діяльності з іншими дітьми при виконанні спільного
завдання,
відстороненість,
агресивність
прояви
девіантної поведінки та ін.
Когнітивна компнента сприяє пізнавальній активності
особи та визначає її здатність розуміти свої потреби та
бажання, можливості, досягнення, нормативи поведінки
у суспільстві та завдань, які ставляться перед нею.
Несформованість когнітивної компоненти у осіб з
порушеннями слуху проявляється через нестійку
самооцінку, підвищений рівень тривожності; нездатність
до логічного узагальнення; ситуативне самосприйняття;
нездатність
передбачати наслідки
власних
дій;
відсутність розуміння мотивів поведінки та емоційного
стану іншої людини тощо.
Емоційно-вольова компонента реалізується через
формування у особи з порушеннями слуху особистісної
та емоційно-вольової саморегуляції, самоконтролю,
моралі та цінностей.
Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що соціальна та
професійно-трудова адаптація осіб з порушеннями слуху
в значній кількості випадків, протікає в специфічних
соціально-психологічних умовах, що деструктивно
впливають на всі основні сфери такої особистості та
формують широкий спектр вторинних 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 та адаптації до
професійної діяльності
осіб з психофізичним и
порушеннями, зокрема і на осіб з порушеннями слуху. Це
зумовлює необхідність розроблення та впровадження
нових
програм,
методик
та
технологій,
які
передбачатимуть сучасні підходи до організації та змісту
психологічного
супроводу, особливо в частині

формування життєвих
компетентностей
осіб
з
порушеннями слуху.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PERSONS WITH HEARING IMPAIRMENT IN THE
COURSE OF PROFESSIONAL ACTIVITY
In the article features of psychological support for people with hearing impairment in the profession. The author
systematically advanced structural components of psychological support, defined and justified organizational and pedagogical
and psychological conditions of the life competencies of people with hearing impairment. The basic components and stages of
psychological support, which influences the life competencies of people with hearing impairment. The author defines the status
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми вивчення емоційної культури особистості.
Визначено емоційну спрямованість сучасної молоді. Розглянуто особливості розвитку емоційної культури
студентів.
Ключові слова: культура, емоційна культура, емоційна поінформованість, розуміння емоційного стану
інших людей, емоційна експресія, емоційна саморегуляція, емпатія, загальна емоційна спрямованість.
Постановка
проблеми.
Розглядаючи проблему
виховання і емоційно-духовного розвитку особистості
взагалі доцільно враховувати не тільки теоретико методологічне значення теми, але й велике значення
розв’язання її для практичної діяльності й завдань.
Останнє, безумовно, пов’язане з тими глобальними
реформами, які виникли в умовах набуття державної
самостійності та її осмислення у відповідності до
ідеологічного забезпечення системи освіти. Відродження
художньої та матеріальної культури українського народу
підвищує вимоги до всього освітньо-виховного процесу,
який би став здатним забезпечувати й необхідний рівень
соціалізації,
професіоналізації
і
пристосування
особистості учня, студента і дорослих поколінь до нових
обставин життя. Об’єктивно вимагається підвищення
якості діяльності всіх навчальних установ у напрямку
максимального забезпечення наукової і практичної
підготовки учнів, студентів, спеціалістів здатних до
успішної роботи в різних галузях освіти й збереження
довкілля. Метою класичних і всіх інших сучасних
університетів та інститутів
різного спрямування
залишається розв’язання завдання щодо озброєння
студентів фундаментальними знаннями з профільних
дисциплін та методами їх наукового дослідження. А ле
з’являються нові обставини, які вимагають оволодіння
практичними уміннями щодо застосування здобутих
знань у реальному досвіді розбудови держави й
готовності до адаптації в умовах професійної і
громадської діяльності та в умовах сім’ї, в приватних
обставинах, забезпечуючи комфорт і успіх у житті.
Завдання стоїть таким чином, щоб через навчання і
виховання
забезпечити створення гуманістичного
толерантного
суспільства
на засадах
засвоєння
загальнолюдських цінностей, в центрі яких знаходяться
такі показники, як сила, здоров’я, краса, доброчинність,
готовність до позитивного розв’язання будь-яких
завдань.
Формування позитивного
доброчинного
сприйняття світу, поблажливого ставлення до людей,
усього довкілля дозволяє особі відчувати себе
захищеною,
готовою до взаємодії на засадах
співробітництва. Засвоєні уміння і навички забезпечують
ідеальний гармонійний розвиток особистості. І, як
справедливо відзначають сучасні дослідники, емоційновольове й естетичне виховання і формування відповідно ї
загальної і особистісної культури людини зміцнюють мир
і злагоду в суспільстві, стверджують принципи
толерантності, які є ефективною умовою розвитку не

тільки всієї системи освіти, але й зміцнення авторитету
держави, забезпечення миру й злагоди в усьому світі.
Мета статті – визначити та теоретично обгрунтувати
сутність,
зміст емоційної культури особистості,
проаналізувати завдання формування і розвитку
емоційної культури студентів.
Виклад основного матеріалу. Проблема емоційної
культури особистості та її розвитку розглядається в різних
працях як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців при
аналізі сфери діяльності (О. В. Запорожець, В. К. Калін,
С. Д. Максименко, В. О. Моляко та ін.), спілкування
(О. О. Бодальов, Н В. Вітт та ін.), мотиваційної сфери
(О. Г. Асмолов, В. К. Вілюнас, Б. І. Додонов та ін.), мислення
(А. В. Брушлинський, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк та ін.),
психічної регуляції (О. Я. Чебикін), емоційності у
спілкуванні (О. О. Бодальов, Н. В. Вітт, В. Д. Небиліцин,
А. Є. Ольшаннікова, О. П. Саннікова, та ін.), у дослідженні
питань,
пов’язаних
з
емоційним
інтелекто м
(І. М. Андреєва, Д. Гоулман, Л. М. Новікова, Е. Л.
Носенко та ін.), ознаками зрілості особистості
(І. Г. Павлова, О. Я. Чебикін та ін.), емоційною стійкістю
(І. М.
Андреєва,
П. Б. Зільберман,
О. Я. Чебикін,
J. D. Mayer, M. Di Paolo, P. Salovey та ін.).
Окремі аспекти
проблеми культури
емоцій
особистості також досліджувались (А. А. Востріков,
С.О. Колот, О. О. Колядинцева, Л. М. Курганська та ін.).
Узагальнення цих та інших робіт показує, що в
теоретико-методологічному
аспекті
недостатньо
визначеною є психологічна сутність феномена культури
емоцій, не розкриті питання щодо особливостей її прояву,
зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку, а також
психолого-педагогічних умов формування.
Результати
теоретичного аналізу (Ф. В. Бассін,
В. К. Вілюнас,
О. М. Леонтьєв,
С. Л. Рубінштейн,
П. В. Симонов, О. К. Тихомиров та ін.) свідчать, що в
основі прояву культури емоцій реалізуються такі їх
основні функції: оцінювати і сигналізувати про
значимість дії, що відбувається, спонукати до дії, сприяти
зосередженню пізнавальних процесів, зумовлювати
експресію і забезпечувати передбачення.
Усвідомлена регуляція емоцій, їх осмислення,
асиміляція та інше як компоненти емоційного інтелекту
за
моделлю
Дж. Мейера,
П. Селовея
також
характеризують культуру прояву емоцій. Ознаки
культури емоцій простежуються і в змішаній моделі
емоційного інтелекту
Д. Гоулмана, яка пропонує
поєднання когнітивних здатностей з особистісними
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особливостями, серед яких
є вольові якості,
самосвідомість, соціальні вміння й навички, що
зумовлюють
успішність
людини
в
ситуаціях
міжособистісної взаємодії.
Емоційна зрілість тісно пов’язана з культурою емоцій
і характеризує ступінь розвиненості особистості на рівні
адекватності
емоційного
реагування
в
певних
соціокультурних умовах (І. Г. Павлова, О. Я. Чебикін).
Разом з цим, культура емоцій є набагато ширшою,
оскільки включає ще й мотиваційну, пізнавальну сфери.
Узагальнюючи зміст підходів у дослідженні проблеми
культури емоцій (І. М. Андреєва, Т. П. Виноградова,
С. О. Колот,
О. О. Колядинцева,
Л. М. Курганська,
Д. В. Люсін, І. Г. Павлова, О. Я. Чебикін та ін.) варто
зазначити, що її можна розглядати як: елемент загально ї
культури особистості; особистісне утворення, що містить
деякі ознаки соціального та емоційного інтелекту ;
феномен, що базується на емоційній зрілості, особливо
таких її компонентах, як емоційна саморегуляція та
емпатія, та пов’язаний з емоційним розвитком
особистості.
Отже, результати теоретичного аналізу дозоляють
констатувати, що культура емоцій розглядається як
інтегральна характеристика особистості, що забезпечує
розпізнавання, розуміння та усвідомлення власних
емоцій, а також оточуючих, здатність адекватно
виражати власні переживання, які відповідають
соціальним нормам, що діють в конкретних умовах
життєдіяльності особистості.
Провідними
ознаками
емоційної
культури
виступають: емоційна поінформованість; емоційна
гнучкість; розуміння емоційного стану інших людей;
емоційна експресія; емоційна саморегуляція; емпатія;
загальна
емоційна
спрямованість; комунікативна
толерантність та ін.
В той час, коли рівень культури в суспільстві взагалі
досить низький, постає питання виховання і формування
нової особистості, яка б мала високий рівень емоційної
культури, як складової загальної культури особистості.
Підходячи до визначення дефініції «емоційна культура
особистості», необхідно
звернутися до поняття
«культура». Адже «культура – це сукупність практичних,
матеріальних і духовних надбань суспільства... це сфера
духовного життя суспільства, що охоплює систему
виховання, освіти, духовної творчості, а також установи
й організації, що забезпечують їх функціонування
(школи, вузи тощо)» [1]. Відображення суспільно ї
культури у свідомості людини формує її культурний
рівень, культурну спрямованість. У своєму культурному
бутті кожна людина освоює культурну реальність, є її
безпосереднім творцем та реалізує сформовані особисті
культурні досягнення, знання, уміння і навички у своїй
повсякденній діяльності, у відносинах, в поведінці, у
способі життя. У науковій літературі систематизація
культури представлена за багатьма ознаками: духовна і
матеріальна, суспільна і індивідуальна, стародавня і
сучасна, римська і українська, музична і правова тощо.
Високий рівень емоційної культури особистості
передбачає володіння системою знань про сутність
людських емоцій, способів їх аналізу, усвідомлення
власних емоцій та здатність до їх вербалізації, емоційна
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відкритість в процесах комунікації між людьми на основі
розуміння емоційної реакції на події дійсності, надання
емоційної підтримки оточуючим. Таким чином, емоційна
культура – це якість особистості, структурний елемент її
загальної, духовної культури, відображення у свідомості
та поведінці індивідуума загальноприйнятих норм
емоційних реакцій на дійсність.
Отже, поняття «емоційна культура» входить до більш
ширшого поняття «психологічної культури», яке
охоплює усю особистість людини. Формуючи емоційну
культуру, ми цим самим підвищуємо загальну
психологічну культуру особистості. Формування емоцій
людини – важлива умова розвитку її, як особистості.
Лише коли вони стануть предметом стійких емоційних
стосунків людини, її ідеали, обов'язки, норми поведінки
перетворяться в реальні мотиви діяльності. Оскiльки
майбутні спеціалісти повинні стати високо освiченими,
iнтелектуальними і культурними особистостями, то
можна говорити про необхiднiсть формування емоцiйної
культури у студентів. Ряд дослiджень [7, 8] свiдчать про
негативну тенденцiю щодо емоцiйної культури молодого
поколiння на рiвнi пiдвищеної тривожностi, агресивностi,
емоцiйної сензитивностi, емпатiї. Однiєю з причин такого
становища у суспiльствi є недостатня увага до культури
взагалi i до емоцiйної культури зокрема. В сучасних
умовах вищої школи визрiла необхiднiсть формування у
студентів такої якості, як толерантність (терпимість у
стосунках між людьми, психічна, емоційна стійкість в
екстремальних ситуаціях) бо цього вимагає сьогодення.
Дослідження на визначення емоційної спрямованості
студентів вищих навчальних закладів проводилося на базі
Київського національного університету технологій та
дизайну факультету технологій, сервісу та моди (4-5
курс). У експериментальному дослідженні брали участь
100 студентів зі спеціальностей: «Конструювання та
технології швейних виробів», «Проектування взуття та
галантерейних
виробів», «Технології
та дизайн
трикотажу», «Експертиза текстильних матеріалів та
виробів», «Моделювання, конструювання та художнє
оздоблення
виробів
легкої
промисловості » ,
«Професійна освіта
(Технологія
виробів легко ї
промисловості)», «Професійна освіта (Дизайн)» віком 2021 рік. Для вивчення емоційної сфери студентів була
використана методика визначення спрямованості емоцій
на основі досліджень Додонова Б.І. [2].
У студентів 20-21 років досить яскраво виражені
наступні
види
емоцій:
комунікативні
(90%);
альтруїстичні (75%); гностичні (64%); гедоністич ні
(93%). Слабо виражені: акізитивні (30%), романтичні
(24%). Вираження емоцій відповідно до статі: хлопці –
комунікативні (65%); глоричні (53%); пугнічні (21%);
гедоністичні (91%); дівчата – естетичні (85%); праксичні
(83%); гедоністичні (89%). Ці результати можуть
свідчити про те, що сучасна молодь, яка вступає до вищих
навчальних закладів любить спілкуватися, поважає
людей, що її оточує , має бажання навчатися, пізнавати
нове. Проте, яскравість вираження гедоністичних емоцій
може свідчити як про бажання душевного комфорту, так
і про «приземленість» духовних устремлінь та бажань. На
гендерному рівні можна говорити про деяку відмінність
проявів емоцій. Так, хлопцям більш притаманна потреба
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в славі та боротьбі. У дівчат більш яскраво виражена
потреба в естетичних емоціях, дівчата схильні до
практичних дій, проте також їм притаманні потреби в
тілесному та душевному комфорті.
Проаналізувавши роботи психологів [2, 5, 6, 7, 8] з
даної теми, можна визначити напрямки, на яких слід
зосередити розвиток емоційної культури студентів. Поперше, необхідне збільшення рівня загальної освіченості
майбутніх спеціалістів в процесі навчально-пізнавально ї
діяльності;
по-друге,
необхідний
обов'язковий
естетичний вплив мистецтва; по-третє, розвиток
емоційної сенситивності, емпатійності як рушійно ї сили
емоційної культури; по-четверте, можна розвивати
емоційну культуру за допомогою цілеспрямованого
соціально-психологічного тренінгу.
Таким чином, суть емоційно-вольового виховання ми
вбачаємо в створенні такого морально-психологічного
клімату, в якому студент почував би себе комфортно та
був готовим до позитивної і продуктивної взаємодії.
Вважаємо, що процес формування емоційної культури
студентів буде проходити успішно, якщо забезпечити:
усвідомлення студентами вагомості емоційної культури в
їхньому
професійному
становленні;
оволодіння
студентами системою знань про особливості емоційної
сфери особистості, вміннями і навичками емоційної
регуляції навчально-пізнавальної діяльності; установку
тих, що навчаються, на регулювання емоційного стану і
емоційних реакцій на зовнішні й внутрішні діяння;
потребу майбутніх спеціалістів у розвитку емоційної
сприйнятливості; оволодіння ними системи знань про
особливості емоційної культури особистості, способів
емоційної регуляції професійної поведінки на заняттях
спецсемінарів, соціально-психологічного, емоційного і
комунікативного тренінгів, індивідуального навчання;
активізацію позиції студентів у навчально-пізнавальній
роботі в процесі проведення навчальних дискусій,
диспутів, діалогів, моделювання емоційних ситуацій і
виконання завдань-вправ; індивідуальний підхід до
студентів і свободу вибору завдань; постійне формування
умінь позитивної емоційно-вольової взаємодії з
довкіллям; умови для подолання перешкод для
досягнення
мети;
використання
гуманістичної
спрямованості в навчально-виховному процесі та
врахування
вікових,
особистісних,
емоційних
особливостей студентів; здоровий емоційно-моральний
клімат у навчальному процесі; формування емоційної
культури студентів, спрямованої на розвиток чуйності,
здатності цінувати і поважати почуття іншої людини й
уміння усвідомлювати свої переживання.
Висновки. Узагальнення різних підходів дозволили
визначити, що емоційну культуру можна розглядати як
інтегральну характеристику особистості, що забезпечує
розпізнавання, розуміння та усвідомлення власних
емоцій, а також оточуючих, здатність адекватно
виражати власні переживання, які відповідають
соціальним нормам, що діють в конкретних умовах
життєдіяльності
особистості.
Отже,
враховуючи
психолого – педагогічні розробки з проблеми, що нас
цікавить, ми дійшли висновку, що емоційна культура – це
інтегративна сукупність якостей особистості, знань про
емоційну
сферу людини,
необхідних
для
її

життєдіяльності, комунікативних умінь та вмінь керувати
емоційними станами й емоційними реакціями. Структур а
емоційної культури складається з таких компонентів, як:
певні
якості
особистості
(емоційне
відчуття
(емоційність), толерантність та емпатія (естетика
людських стосунків), емоційна пам’ять, фантазія, уява,
образне мислення, інтелект), уміння емоційної регуляції
діяльності, знання про суть, значення, роль емоцій у
житті людини, знання, що розкривають багатство
емоційних реакцій людини, знання, що розкривають
шляхи та засоби збагачення емоційної сфери й
управління емоціями, знання емоційно-експресивних
засобів мовлення.
Таким
чином,
успішність,
ефективність,
продуктивність майбутньої професійної діяльно сті
забезпечують ті особистісні якості, що усвідомлюються
як незаперечні психологічні цінності. До їх структури
беззаперечно і обов'язково повинна входити і емоційна
культура
майбутнього спеціаліста.
Тільки
тоді
особистість буде сучасною, цілісною і потрібною, якщо
вона досконало розумітиме себе та ефективно
співпрацюватиме з іншими.
Перспективи подальшого дослідження окресленої
проблеми полягають у розробці та теоретичному
обгрунтуванні поняття емоційної культури сучасного
педагога, визначення місця та ролі емоційної культури
особистості
у
формуванні
педагогічного
професіоналізму.
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МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У
МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті представлено дослідження рівня конфліктності серед студентів на основі запропонованих
методик, обґрунтовано вибір розробленої психокорекційної програми та запропонованих методів
профілактики міжособистісних конфліктів у молодіжному середовищі, надані короткі рекомендації щодо
полегшення або попередження конфліктних ситуацій.
Ключові слова: конфлікт, міжособистісний конфлікт, молодіжне середовище, профілактика,
психологічні методи, психокорекційна програма.

Постановка проблеми. Зростання напруженості у
сучасному
суспільстві
обумовлює
збільшення
різноманітних конфліктів та необхідність їх всебічного
вивчення з метою нівелювання негативних наслідків та
якнайповнішого використання закладених у них
позитивних можливостей для розвитку особистості.
Знання чинників, які обумовлюють виникнення
міжособистісних
конфліктів,
дозволяє
розробити
комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та
формування навичок успішного вирішення. Така робота
дозволяє не лише допомогти особистості одержати
знання про ефективні способи розв’язання конфліктів,
але і надає їй інформацію про основні психологіч ні
особливості,
які
зумовлюють
виникнення
міжособистісних
конфліктів,
про
можливості
саморегуляції у складних життєвих ситуаціях, здійснює
цілеспрямований вплив на особистість з метою
гармонізації її психічного та соціального життя.
Мета
роботи
– розкрити
сучасні методи
профілактичної роботи конфліктів у молодіжному
середовищі.
Виклад основного матеріалу. Проблема конфліктів
завжди приваблювала дослідників і розроблялася
представниками різних психологічних напрямків як у
зарубіжній, так і у вітчизняній психології. Зокрема, у
зарубіжній психології найбільш актуальними є розробки
представників
різних
наукових
підхо дів:
психоаналітичного (А. Адлер, З. Фрейд, К. Юнг);
соціотропного (У. Мак-Даугалл, С. Сігеле); етологічного
(К. Лоренц, Н. Тінберген); теорії групової динаміки
(Д. Креч, К. Левін); фрустраційно-агресивного (Д. Доллард, Н. Міллер); поведінкового (А. Басс, А. Бандура).
Конфліктність, котра є дуже поширеним явищем у
студентському середовищі, вимагає до себе посиленої
уваги з боку дослідників для її більш детального
вивчення та розробки відповідних рекомендацій та
пропозицій щодо подолання або нейтралізації конфліктів.
Конфліктність можна досліджувати як прояв поведінки
індивіда і як його особистісну рису. Психологи вказують
про прямий зв'язок, що існує між схильністю людини до
конфліктів та проявом цієї поведінки в ході спілкування:
чим більш людина конфліктна за характером, тим більшу
кількість конфліктів вона утворює у стосунках з іншими
людьми.

Конфліктність в студентських групах визначається
наявністю
конфліктних
осіб,
які
за
своїми
психологічними
і
соціально-психологічним и
властивостями схильні провокувати конфлікти серед
однолітків. В більшості прикладів, як показує практика,
такі конфлікти можна попередити або ефективно згасити,
використовуючи культуру і відповідну стратегію
поведінки в конфліктній ситуації. Знання про властивості
психіки сприяють виробленню в себе відповідних
стратегій і тактик для ефективного гасіння майбутніх
конфліктів [1]. У значній мірі цьому сприяють
психкорекційні тренінги міжособистого спілкування,
метою яких є покращення комунікативних характеристик
індивідів, усунення таких рис характеру, які заважають
людині продуктивно спілкуватися з іншими [2].
В результаті проведеного нами діагностичного
дослідження, ми виявили, що серед невеликої кілько сті
опитаних значна частина конфліктних особистостей, що
характеризується ворожістю, агресивністю та малої
здатністю до ведення діалогічних переговорів. Тому
важливим є впровадження психокорекційної роботи на
базі як конфліктологічної дисципліни, так і загально
гуманітарних дисциплін.
Вивчивши наукове підгрунття процесу профілактик и,
особливості конфлікту серед молоді та провівши
діагностичне
дослідження
серед студентів
ми
пропонуємо наступні шляхи та методи профілактики
міжособистісних конфліктів у молодіжному середовищі:
програма психокорекції комунікативних властивостей та
установок особистості на спілкування (психокорекційна
робота тренінгів міжособистого спілкування, рольові
ігри, бесіди); дотримання комплексного характеру шести
основних методів профілактики конфліктів (згоди,
доброзичливості, збереження репутації партнера, мето д
взаємного
доповнення,
метод
недопущення
дискримінації людей, метод психологічного заохочення);
формування
в
організації
стійкого
моральнопсихологічного клімату; неписанні норми етики.
Для організації і проведення псикорекційної роботи з
числа раніш дослідженних молоді були відібрані 18 осіб
(клієнтів) для участі в тренінгах міжособистого
спілкування. До цієї групи увійшли особи, які виявлені на
психодіагностичному етапі як конфліктні та такими, що
мають переважним стилем суперництво (9 осіб), а також
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молодь, що мають переважним стилем співробітництво (4
чол.) та компроміс (5 чол.). Відповідно до вимог даного
психологічного запиту була розроблена та реалізована
програма психокорекції комунікативних властивостей та
установок особистості на спілкування Дана програма
складає такі етапи психокорекційної роботи:
1. Докорекційно-психодіагностичний (підготовчий)
етап
а) завдання етапу: узагальнення і аналіз результатів
попередньої
психодіагностичної
інформації;
встановлення первинного змісту проблем клієнтів. б)
методи та техніки: метод аналізу усієї психологічно ї
інформації щодо розвитку групи та соціальнопсихологічних
характеристик
її
членів;
метод
психологічного спостереження за клієнтами в контексті
завдань психологічної допомоги, індивідуальні бесіди з
ними.
2. Наступний етап програми це настановний етап
а) завдання
етапу:
встановлення
діалогічного
контакту,
довіри
та
взаємного
прийняття
з
досліджуваною групою; створення та закріплення
позитивної установки на психокорекційну роботу у
клієнтів; створення сприятливої атмосфери в групі для
проведення занять; б) методи та техніки: методи
індивідуальної
і колективної
бесіди;
методика
індивідуальних і колективних форм обговорення з
клієнтами перспектив групових занять з корекції їхньо ї
поведінки і спілкування; метод вправ.
3. І
психокорекційний
(основний)
етап
психокорекційної роботи
а) завдання
етапу:
гармонізація
процесу
міжособистісного спілкування в студентській групі;
підвищення показників комунікативної взаємодії між
членами групи; покращення особистих комунікативних
якостей клієнтів; зміна стереотипів поведінки клієнтів та
способів їх реагування у конфліктній ситуації; б) методи
форми та засоби: ігрові засоби психокорекцій – групові
рольові ігри; психотехнічні вправи на розвиток
невербальних засобів спілкування; танцювальні засоби
психокорекції; образотворче мистецтво, зображувальна
та творча акторська (театральна) діяльність; розвивальні
тренінгові форми і тренінгово-корекційні вправи; в)
Розклад психокорекційних занять. Теми занять: Тема
1. «Ознайомлювальна (настановча) бесіда і вправи».
Тема 2: «Розвиток перцептивних здібностей». Тема 3:
«Розвиток соціально-перцептивної спостережливості» .
Тема 4: «Вдосконалення невербальної поведінки». Тема
5: «Удосконалення техніки міжособової взаємодії і
спілкування».
Тема 6: «Удосконалення техніки
міжособової взаємодії і спілкування». Тема 7:
«Підсумкове заняття. Психодіагностичне обстеження».
4. Останній завершальний (оцінювальний) етап
На основі проведеної аналітичної роботи був
зроблений наступний висновок: значна кількість членів
групи
тренінгу
потребують
покращення
своїх
комунікативних властивостей, а також зміни установок з
негативного на позитивне ставлення до людей, зміни
способу реагування у конфліктній ситуації.
В технології психокорекційної роботи з групою
настановний етап став визначним для успішності
реалізації програми психокорекції. Ті заходи, які
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планувалися в межах програми передбачали, що люди,
які прийматимуть участь в заняттях, не будуть
знаходитися один з одним у стані відкритої ворожості і
агресивності. Однак, попереднє вивчення клієнтів групи
свідчило як раз про зворотне: тривале знаходження
студентів в конфліктному стані закріпило в них
стереотипи негативних взаємовідносин, які необхідно
було подолати в ході настановного етапу.
В деякій мірі у роботі з групою сприяв той факт, що
самі учасники конфлікту вже втомилися від постійного
протистояння і прагнули до позитивних змін. Цей
колективний настрій і був використаний в проведенні
роботи настановного етапу. По-перше, з кожним була
проведена попередня індивідуальна бесіда, в якій
проводилось
роз’яснення
змісту
і
сутності
психокорекційної роботи, її очікуваних позитивних
наслідків для нього і для всього колективу в цілому.
Студентам пропонувалося на час занять сховати свої
претензії до інших, особливо ті, які не мали під собою
достатньої
соціально-психологічної
підстави.
В
подальшому, із бесід з всіма учасниками програми,
виявилося, що серйозних підстав для ворожості і не було,
а конфліктність накопичувалась за рахунок дрібних
щоденних претензій, виявлення неспівпадіння смаків,
інтересів. Не всі студенти адекватно реагували в ситуації
збільшення навантаження у навчанні.
По друге, в ході першого (настановного) заняття
вдалося створити атмосферу співпраці, змусити клієнтів
відволіктися від щоденних повсякденних проблем,
зосередитися на можливості отримати задоволення від
ігри, віднестися до занять як до певного роду розваги. В
ході першого заняття відбувся перший контакт учасників
групи, створена атмосфера довіри і відкритості, в
значному ступені яка була бумовлена проведенням
спільних вправ «Відчуваючий простір», «Прорив», «Коло
з підтримкою».
В ході психокорекційного етапу був використанй та
реалізований тренінг шляхів профілактики та вирішення
конфліктів у колективі та ситуативне навчання.
Відповідно до цієї програми, психокорекційний вплив
здійснювався в ході групових занять, якими ми
керувалися.
Одним із ресурсів психокорекційного впливу на
клієнтів на даних заняттях вважався внутрішній
потенціал кожної особистості, що була залучена до
занять, метод прикладу та психологічна здатність
наслідування людиною найбільш доцільних для неї
зразків поведінки. Крім того, кожне заняття було
спрямоване
на
розкриття
людиною
власних
психологічних можливостей, вдосконалення вербальних
і невербальних засобів спілкування. В ході навчальної
взаємодії членів групи формувалося інше (позитивне)
ставлення до людей, здійснювалася зміна системи
внутрішніх установок.
Структурно заняття складалися з двох основних
частин: теоретичної і практичної. В ході теоретичної
частини відбувалося обговорення дискусійних питань,
обмін думками, групові бесіди. Практична частина була
присвячена виконанню тренувальних вправ, проведенню
рольових ігор. Кожна вправа і рольова гра закінчувалися
обговоренням результатів, висловленням клієнтів своїх
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думок, поглядів, оцінок.
Одним із важливих компонентів програми було
виконання домашніх завдань. Клієнти отримували в
більшості випадків завдання, над якими вони повинні
були попрацювати вдома, а на наступному занятті
репрезентувати його перед рештою учасників групи.
Зміст цих завдань був різним: підготувати виступ,
намалювати
малюнок,
потренувати
виконання
театральної дії. Тематика завдань спрямовувалася на
поглиблення розуміння учасників своєї ролі в акті
комунікації, оцінці власних можливостей в процесі
спілкування.
Після проведення всіх заходів програми логічним її
продовженням стала задача дослідження змін, що
відбулися в психологічних якостях клієнтів. Для
реалізації завдань цього етапу була вдруге застосована
методика К. Томаса. Повторне використання даної
методики надало можливість порівняти цифрові
показники до і після проведення психокорекційних
заходів. Показники властивостей клієнтів змістились у
бік партнерських, неконфліктних характеристик.
Індивідуальні бесіди і спостереження за кожним
клієнтом в ході подальшої повсякденної робочої
діяльності виявили, що в них відбулися зміни в
принципах взаємовідносин з іншими людьми (і не тільки
з працівниками свого відділу), що доводить наявність
перемін їхніх внутрішніх установках на безконфліктну
поведінку та продуктивне спілкування з іншими
індивідами.
Отримані результати психокорекційних заходів
показали дієвість обраної методики. Дані заключного
психодіагностичного дослідження свідчать про значне
покращення психологічних якостей осіб, стосовно яких
була розроблена психокорекційна програма.
Проведення корекційних заходів у вигляді рольових
ігор та психотренінгових вправ надало можливість,
головним чином, підвисити комунікативні властивості
клієнтів. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню їх
вмінню безконфліктно поводитися в різних ситуаціях. Не
менш важливим підсумком роботи стало згуртування
групи через спільні переживання, настрої, емоції, що в
цілому зробило свій внесок у підвищення дружності
членів досліджуваного колективу.
Робота в групі створила можливість для кожної особи
відчути на собі об’єктивно існуючу недосконалість та
слабкість психічних властивостей людини у спілкуванні,
що в цілому сприяло формуванню у клієнтів нових
установок: схильності до пробачення комунікаційних
недоліків інших людей, терпимості і толерантності у
стосунках з "важкими" партнерами зі спілкування,
прагнення розвивати і вдосконалювати в подальшому
власні особистісні якості.
Відповідно до цього, можна вважати, що змінивши
стиль реагування у конфліктних студентів, ми, тим
самим, створили умови для подальшого самостійного
впровадження ними такої поведінки, використання його
у повсякденному спілкуванні. На основі цього поступово,
можна вважати, зміняться й інші риси особистості, і
першу чергу, зменшиться конфліктність і агресивність.
Таким чином, для профілактики міжособистісних
конфліктів у студентській групі є ефективним такі дії:

проведення заміщення міжособистісних конфліктів
спільними для конфліктерів завданнями, спортивними
змаганнями, ігровими тренінгами; нейтралізація впливу
конфліктної
особистості
організаційно адміністративним,
колективним
та психологічним
впливом; організація роботи консультативного пункту
(силами штатних психологів та відділом виховно ї
роботи); проведення індивідуальних психологіч них
консультацій
(силами
найбільш
підготовлених
вихователів, юристів, психологів); виділення серед
студентів факультетів «групи посиленої уваги» (ті, що
мають проблеми з адаптаційним періодом); компенсація
міжособистісного конфлікту шляхом переведення його у
площину колективної дискусії, обговорення, коли
оприлюднюється суть та зміст конфлікту, дії сторін,
мотивація учасників, позитивні та негативні наслідки,
особистісний зиск від конфлікту та інше.
Окрім вище зазначеної програми, ми вважаємо, що
підтримка
та
зміцнення
співпраці,
відносин
взаємовиручки є центральною проблемою всієї тактики
попередження конфлікту. її рішення має комплексний
характер і включає такі методи:
1. Метод згоди – припускає проведення заходів,
спрямованих на залучення потенційних учасників
конфлікту до загальної справи, під час здійснення якої у
можливих супротивників з’являються загальні інтереси,
вони краще пізнають
один одного, звикають
співпрацювати, спільно вирішувати проблеми, що
виникають [2].
2. Метод доброзичливості, або симпатії – розвиває
здібності до співчуття товаришам, готовності надати їм
практичну допомогу, зрозуміти їхній внутрішній стан.
Цей метод дозволяє виключити із взаємин невмотивовану
ворожість та агресивність. Використання цього методу
надто важливе в кризових ситуаціях, коли вираження
співчуття та широка й оперативна інформація про перебіг
подій набувають особливо важливого значення.
3. Метод збереження репутації партнера. При
виникненні будь-яких розбіжностей найважливішим
методом попередження негативного розвитку подій є
визнання гідності партнера, вираження належної пошани
до його особи. Визнаючи гідність і авторитет опонента,
ми тим самим стимулюємо відповідне ставлення
партнера до нашої гідності й авторитету. Цей метод
використовується не лише з метою попередження
конфлікту, а й при будь-яких формах міжособистісного
спілкування [3].
4. Метод взаємного доповнення. Він припускає
спиратися на такі здібності одних членів колективу, яких
бракує в інших. Так, люди творчі нерідко не схильні до
монотонної, рутинної роботи. Проте для успіху справи
потрібні ті й інші. Метод взаємного доповнення особливо
важливий при формуванні робочих груп, які в цьому
випадку виявляються міцними та неконфліктним и.
Урахування й уміле використання не лише позитивних, а
й негативних людей, які тісно пов’язані один з одним,
допомагають укріпити взаємну довіру і пошану людей,
їхню співпрацю, а отже, допомагають уникнути
конфліктів.
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5. Метод недопущення дискримінації людей вимагає
виключення акцентування переваги одного над іншим, а
ще краще – будь-яких відмінностей між ними.
6. Метод психологічного заохочення. Він базується на
тому, що настрої людей, їхні почуття піддаються
регулюванню, потребують певної підтримки. Для цього
практика виробила багато способів, таких як, презентації,
різні форми проведення сумісного відпочинку. Ці та
подібні до них заходи знімають психологічну напругу,
сприяють емоційній розрядці, викликають почуття
взаємної симпатії і, таким чином, створюють морально психологічну атмосферу в організації, що сприяє
профілактиці виникнення конфліктів.
Узагальнюючи сказане, слід наголосити, що
запобіганню конфліктів сприяє все, що забезпечує
збереження нормальних ділових відносин, зміцнює
взаємну довіру.
Найбільш
прийнятним способом нейтралізації
негативних дій з боку конфліктних осіб є формування в
організації стійкого морально-психологічного клімату ,
здатного надійно протистояти будь-яким негативним
тенденціям.
Найважливішою
ознакою моральнопсихологічної зрілості колективу є формування в ньому
певного стилю взаємин. Залежно від їх характер у
колективи поділяються на: зрілі, з високим рівнем
розвитку позитивних взаємин, і незрілі, з відносинами
низького рівня.
Серед різних засобів попередження конфліктів не слід
забувати і ще про одне: про властиве людям почуття
гумору. Будучи дієвим інструментом сприятливого
спільного життя людей, гумор сприяє розрядці напруги,
що виникає інколи в людських взаєминах, є хорошим
засобом для того, щоб викликати позитивні відчуття.
Висновки.
Таким чином, для
профілактики
міжособистісних конфліктів у студентській групі є
ефективним
такі
дії:
проведення
заміщення
міжособистісних конфліктів спільними для конфліктер ів
завданнями,
спортивними
змаганнями,
ігровими
тренінгами;
нейтралізація
впливу
конфліктно ї
особистості
організаційно-адміністративним ,
колективним та психологічним впливом; організація
роботи консультативного пункту (силами штатних
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психологів та відділом виховної роботи); проведення
індивідуальних психологічних консультацій (силами
найбільш
підготовлених
вихователів,
юристів,
психологів); виділення серед студентів факультетів
«групи посиленої уваги» (ті, що мають проблеми з
адаптаційним періодом); компенсація міжособистісного
конфлікту шляхом переведення його у площину
колективної
дискусії,
обговорення,
коли
оприлюднюється суть та зміст конфлікту, дії сторін,
мотивація учасників, позитивні та негативні наслідки,
особистісний зиск від конфлікту та інше.
Подальші дослідження мають спрямовуватися на
удосконалення психокорекцій них програм щодо якісно ї
профілактики міжособистісних конфліктів різних груп
населення.
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ СХЕМ ЗАПРАВОЧНИХ МАЛЮНКІВ
ДЛЯ ТКАЦТВА ЯК УМОВА РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ТА ФОРМУВАННЯ
ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ)
Анотація. У статті йдеться про вплив розробок заправочних схем для гурткової роботи з ткацтвотерапії
на розвиток мисленнєвих реакцій учнів та на вміння вирішувати складні життєві ситуації
Ключові слова: ткацтвотераппія, аналітичне мислення, розвиток
Постановка
проблеми.
Робота
педагогіч них
працівників в умовах формування та становлення
сільської освіти в Україні на даний час має низку
невирішених проблем та запитань. Адже з кожним роком,
як зазначають вчителі, учні, які приходять до першого
класу, мають все нижчий інтелектуальний рівень та
масове небажання навчатися. Це безумовно є причиною
низького рівня спілкування батьків зі своїми дітьми –
дорослі не мають часу та бажання відповідати на
запитання дітей та поповнювати багаж знань останніх
новим фактажем, адже простіше посадити дитину перед
телевізором чи комп’ютером і отримати низку вільного
часу на вирішення господарських чи особистих проблем
та питань.
Актуальність
дослідження.
Зниження
рівня
індивідуальної готовності дитини до школи створює
гнітючу ситуацію, адже діти не вміють працювати
злагоджено і не бажають долучатися до суспільнокорисної, інтелектуальної чи будь-якої іншої форми
діяльності. У молодшому шкільному віці, в основній та у
старшій школі спостерігається нищівна тенденція до
зниження освітнього рівня, адже в учнів з низькою
мотивацією до навчання проявляється низьке засвоєння
навчального матеріалу, недостатній рівень розвитку
пам’яті, уяви, мислення, а аргументація батьків та дітей є
парадоксально смішною – «немає пам’яті». Саме тому
для вирішення даної проблеми та підвищення рівня
навчальних
досягнень
вчителя
використовують
різноманітні методи та форми роботи, які зацікавлюють
учнів працювати на уроці, але велика частина таких форм
роботи не розвиває головного – вироблення чіткого
логарифму дій учнів у здійсненні поставлених задач.
Зв’язок з науковими і практичними завданнями.
Відповідно до Концепції Державної цільової соціально ї
програми «Молодь України» на 2016-2020 роки від
30.09.2015 року № 118-р ми маємо як об’єктивні причини
виникнення такої тенденції по всій території України
(відносно
низький рівень соціально-економічного
розвитку та обмежені матеріальні ресурси держави;
негативний вплив на суспільство сили інерційного
розвитку, пов’язаного
із застарілими
методами
адміністративно-командного управління, тоталітарно ю
ідеологією; нерозвиненість інститутів громадянського

суспільства, відсутність механізму залучення молоді і
творчого запозичення позитивного зарубіжного досвіду
та узгодження національної молодіжної політики з
молодіжною політикою ЄС), так і суб’єктивні:
незадовільний
рівень
дотримання
українським
суспільством законодавства внаслідок низької політично ї
та правової культури; слабка координація і взаємодія
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, інститутів громадянського суспільства
та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у
галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері;
відсутність повноцінного механізму формування та
реалізації державної політики у молодіжній сфері і
налагодження зв’язку між управлінськими структурами і
молодіжним
середовищем;
низький
рівень
поінформованості молоді про державну політику в
молодіжній сфері. В умовах існування навчальних
закладів у сільській місцевості ці причини є круговою
порукою, оскільки в адміністрації навчальних закладів не
завжди стає можливостей у повному забезпеченні всіх
можливих форм розвитку особистості та забезпеченням
якісними педагогічними кадрами колектив. У маленьких
та віддалених від великих міст сільських школах ситуація
з педагогічними кадрами має критичну ситуацію. Тому
ми маємо постійно шукати нові форми роботи, які були б
універсальними для кожного педагога, який прагне
виховувати
високоінтелектуальну
та
конкурентоспроможну молодь.
Виділення
невирішених
частин
загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Нові форми у
роботі практичного психолога з розвитку творчих
здібностей дитини – це запорука професійного росту
підлітка. Робота з тканиною дає можливість працювати в
тій площині психологічної терапії, яка потребує
підтримки:
 Здійснення раціонального контролю розвитку
індивіда,
 Зміна уявлень дитини (референта) про себе та
кризові стани через переживання станів катарсису,
 Набуття стану душевної легкості та цілісності,
 Можливість за допомогою засобів арт-терапії
задовольнити потребу в самопізнанні, яка є вираженням
філогенетичної потреби, властивої кожній людині,
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 Експеримент з якостями референта, які були
подавлені та витіснені зі сфери свідомості під дією
соціальних норм і догм.
Новизна. Робота практичного психолога, керівника
гуртка чи педагога-організатора має бути частково
спрямованою на вирішення даного питання. Саме тому
робота з «ткацтвотерапії» допомагає не лише учням у
розвитку власного світобачення, а й керівнику у
формуванні чіткого бачення моделювання ситуацій та
вирішення проблем учнями, що власне і є однією із
головних задач впровадження даної технології у
навчальний процес. Так, при роботі з підлітками та
аналізі моніторингу рівня успішності у навчальному
закладі, було встановлено що 75 % учнівського колективу
має низький та середній рівень успішності, бідний
словниковий запас, вузький кругозір та серйозні
проблеми з монологічним та діалогічним мовленням. Ці
показники є наслідками вторинних змін у розвитку
особистості. Проведені обстеження на базі Собківського
НВК, Кочержинського НВК, при засіданнях груп в
Клініці дружній до молоді, при засіданні груп на базі
Уманського ОМВК дали підтвердження висновкам
лікарів про погіршення стану здоров’я підлітків та
низьких
показниках
успішності.
Результати
спостережень
показали
(загальна
чисельність
обстежуваних за 2008-2016 роки – 500 осіб), що для дітей
з дефіцитом уваги, емоційно-нестійким розладом
особистості та СДВГ відсоткові показники змін
становлять: порушення уваги (96 % дітей), підвищена
рухова активність (80-84 %), імпульсивність (63-84 %),
труднощі в розвитку (64 %), агресія (32 %), порушення
сну (32 %), важкість у переключені на інший вид
діяльності (73 %).
У дослідженні впливу ткацтво терапії взяло участь 175
учнів. З них 152 хлопчика та 123 дівчини. Так, в хо ді
вивчення діяльності роботи контрольної групи було
встановлено, що 70% учнів (123 особи) характеризуються
підвищеною тривожністю та формуванням постійних
страхів, що було відмічено під час перших діагностич них
занять. Та 36% (63 особи) групи ризику (що становить
51% з числа осіб, які характеризуються підвищено ю
тривожністю) з особливими потребами чи вторинними
вадами організму, жертв наслідків психотравмуюч их
подій. Важливим фактором у діагностиці та роботі є
фактор роботи з дітьми – жертвами наслідків раннього
насилля в сім’ї. Саме насилля є наслідком ранньої
міжособистісної травми, яка проявляється у зміні в
регуляції афективних імпульсів (в тому числі і тих, що
відповідають за гнів та саморегуляцію); зміні у
відносинах з оточенням; зміні в механізмах уваги і
відносин,
що
призводить
до
деперсоналізації,
дисоціативних епізодів; зміні в само сприйнятті та
виробленні хронічних почуттів тривоги, сорому,
надмірної відповідальності; зміні в системі переконань,
соматизаціях. Проблеми психосоматизації та соматизації
у таких дітей виникають внаслідок дій таких факторів як
внутрішній конфлікт свідомого і несвідомого, мотивація
по типу умовної вигоди, ефекти сугестії, елементи
обмеженого висловлювання,
порушення процесу
ідентифікації, поширення само покарання, травматичний
досвід минулого, алекситимія. Хоча соматичні та
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психічні розлади у таких дітей можуть існувати як
паралельно, так і соматичні захворювання можуть бути
признаками появи психічних відхилень, або психіч ні
захворювання є наслідками соматизації (невротична чи
депресивна реакція). Серед чинників, які впливають на
процес психосоматизації та порушення міжособистісних
відносин та наслідків травмуючи подій, під час
додаткового діагностування-опитування були виявлені
наступні:
Таблиця 2. Критерії діагностування дітей групи
ризику, показники у цифрах та %, n =123.
Критерії визначення
n
%
Конфліктні відносини в сім’ї
109
88,61
Психічні травми переляку та наслідки 110
89,43
гострих стресових реакцій
Відсутність рольової ідентифікації з 56
45,52
батьком тої ж статі
Велика кількість заборон з боку батьків, 109
88,61
відсутність понятійного компоненту у
міжособистісному
спілкуванні
між
батьками та дітьми
Відсутність зони комфорту та вільного 121
98,37
простору для саморозвитку та зняття
напруги
Рання раціоналізація почуттів дитини, 109
88,61
обумовлена надмірною принциповістю
батьків чи їхнє емоційне неприйняття
дітей
Пасивне спостереження за насиллям чи 121
98,37
конфліктами
Результати були отримані завдяки проведенню
методики
«вимірювання
тривожності
Тейлора»
(адаптованого Т.А. Немчиновим) після первинних
зустрічей та діагностування груп ризику серед школярів
за формою їхньої поведінки. Згідно методики 40-50 балів
розглядається як показник дуже високого рівня
тривожності; 25-40 балів свідчить про високий рівень
тривожності; 15-25 балів – про середній з тенденцією до
високого; 5-15 балів – про середній з тенденцією до
низького; 0-5 балів – про низький рівень тривожності.
Під час систематичної роботи з розширення
теоретичного пласту знань учнів за два місяці, якісний
показник успішності зріз на 1,5 %, а в учнів, які
працювали практично у гуртку – на 2,5 %, що є
непоганим показником. Рівень тривожності знизився а
кількість звернень до лікарів знизилася на 1%, що є
показником прогресивних змін у свідомості референтів,
оскільки відбувається усвідомлення причин соматичних
захворювань самими респондентами, а відповідно ми
можемо пропацьовувати у роботі з підлітками наступні
аспекти
діагностично-профілактичного
та
терапевтичного впливу:
1) використання принципів тут і зараз,
2) використання
когнітивного,
поведінкового
континууму, здорового середовища,
3) неможливість робити великих стрибків у часі. Ми
маємо знайти люфти, в яких відбувається втрата значної
кількості енергії,
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4) ми маємо відслідковувати ті теми, на яких
можливість не лише навчити створювати малюнки з
зав’язана проблема клієнта та в чому її суть, аби знайти
урахуванням його вигляду та способу виготовлення, а
способи вирішення,
моделювати кольорово-текстурну специфіку. Даний етап
5) враховуємо, що емоції – лише показник,
роботи вимагає від учасника проекту перш за все
6) ми маємо породжувати у клієнта потенціал,
акумулювання знань про техніки, діагностики і
розвивати силу розуму,
визначення оптимально прийнятних
технік
для
7) психіка прагне бути почутою.
виконання завдання, осмислення способу простішого та
Методологічне
та загальнонаукове значення .
ефективного виконання роботи з оптимально високим
«Ткацтвотерапія» є великим та потужним проектом, який
рівнем кінцевого результату, аналіз сировинної та
має чітко організовану структуру та потужний вплив на
смислової бази, необхідної для втілення бажаного
розвиток творчості учня. У даній статті ми розкриємо
проекту. Всі ці процеси змушують дитину розвивати та
саме вплив створення математичних малюнків для
постійно укріплювати процеси мислення, а головне
роботи на розвиток мислення, а як наслідок, і на
виробляти структуру дій та варіанти можливого
формування високоінтелектуальної особистості.
виконання завдання. Цей аспект є важливим, адже у
Виклад основного матеріалу. Створення будь-якого
формі гри діти не лише вчаться новим формам роботи та
виробу, перш за все, відбувається через інтерпретацію
опановують один із видів традиційного ремесла, а й
психологом чітко поставленої задачі перед учнем.
засвоюють специфіку кольорової гармонії, що в свою
Наприклад, слід зобразити об’єкт свого страху; проблему
чергу яскраво відображається на вміннях підбирати
чи людину, яка заважає чи блокує розвиток особистості;
гардероб, розумітися на значеннях кольору та впливу їх
рису характеру, яка, на думку учня, заважає йому стати
на фізично-психічний стан людини, що дозволяє
успішним чи щасливим і т.д. Ми зосереджуємо свою
підкріпити твердження про важливість даного кольору у
увагу на проблемі, проте зображаємо її в нестандартний
своїй роботі. По-друге, учні дізнаються і спектр
спосіб, часто в ігровій формі та з використанням
фразеологічного багатства, пов’язаного з процесом праці,
інтерактивних методів роботи. Постановка завдання
а це в свою чергу розвиває не лише кругозір, а й впливає
може здійснюватися не лише і в кабінеті психолога, а
на підвищення мотиваційного рівня при підготовці до
виконуватися у будь-який зручний час та в будь-якому
уроків рідної мови, розвиває мовлення, стимулює до
місці. Головною умовою є бажання підлітка працювати та
аналітичного мислення . По-третє, одне завдання може
пізнавати причини своїх когнітивно-поведінко ви х
мати щонайменше три шляхи вирішення, а отже
реакцій та пояснювати свої відчуття, стани та
результати ми матимемо різні і час на його виконання
переживання і працювати з ними в залежності від обраної
також буде різним. Отже ми маємо обрати один із
техніки. Саме зображення проблеми змушує дитину
можливих варіантів роботи, який матиме оптимально
оперувати процесами мислення у формі своєрідної
цікавий варіант. Такий підхід до роботи виробляє в учнів
невимушеної гри, проте створення математично
систему постійного вибору, моделювання ситуації, а як
прорахованого малюнку, який є вже наступним етапом
наслідок, у навчальному процесі та у реальному житті,
роботи і перехідною ланкою до втілення готового образу
діти починають діяти не хаотично, а злагоджено ,
вимагає вже активного запуску розумових операцій та
осмислено, аналізуючи можливі варіанти результату
прийомів. Оскільки уроки креслення та створення
своїх дій та способи вирішення поставлених задач, про
тривимірних моделей малюнку ведуться лише в старших
що свідчать наступні показники (результати за
класах профільного спрямування, тому ми даємо
десятибальною шкалою):
Таблиця 3. – Результати розвитку основної вибірки респондентів
Вер.
Жовт.
Лист.
Груд. Січ.
Показник успішності
6,2
6,95
7,2
7,6
7,9
Розвиток креативного мислення
3
3,2
3,6
4
4,2
Вироблення почуття такту, ритму
1
1,2
3,5
4,6
7
Розвиток дрібної моторики рук
2,1
2,6
6,7
7,2
8
Розвиток вольових якостей
6
6,7
6,9
7
7,2
Розвиток вміння поєднувати кольори
1
1,8
2,3
5,6
6,9
Розвиток вмінь прогнозувати результат роботи
1
1,2
1,8
2,6
3,1
Формування власного бачення
2
2,5
3,1
5
5,6
Розвиток умінь та навичок до продукування
5
5,3
5,74
5,9
6,2
Визначення рівня професійної спрямованості
7
7,5
8
8,36
9,05
Здатність до самоаналізу та самокритики
7
8
8
8
8,5
Розвиток уяви та логічного мислення
6
6,5
7
8,9
9,2
Вміння будувати асоціативний ряд
3
5
7
8
9,5
Зміна рівня творчого потенціалу
8
8,2
9
10
10
Вплив на мисленнєву діяльність
0
5
6
6,9
8
Вплив на розвиток пам'яті
0
3,25
4,36
6
7,25
Показник змін вольової сфери
0
3,42
4
5,6
7,8
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При роботі з дітьми з особливими освітнім и
потребами (4 учні), було встановлено, що ці учні
педагогічно занедбані та належать до сімей групи ризику,
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тому творча робота допомогла їм розкрити свої здібності,
проте якісний показник поки що лишився на низькому
рівні. Результати роботи у цій групі виявилися такими:

Таблиця 4. – Результати розвитку групи творчості
Вер.
4
1
1
3
6
3
1
1
5
4
2
1
3
1
1
1
6

Показник успішності
Розвиток креативного мислення
Вироблення почуття такту, ритму
Розвиток дрібної моторики рук
Розвиток вольових якостей
Розвиток вміння поєднувати кольори
Розвиток вмінь прогнозувати результат роботи
Формування власного бачення
Розвиток умінь та навичок до продукування
Визначення рівня професійної спрямованості
Здатність до самоаналізу та самокритики
Розвиток уяви та логічного мислення
Вміння будувати асоціативний ряд
Зміна рівня творчого потенціалу
Вплив на мисленнєву діяльність
Вплив на розвиток пам'яті
Показник змін вольової сфери
Головною умовою проектування роботи зі школярами
є чітке визначення принципів роботи для кожної дитини
та її індивідуальних можливостей. Так, одним із
принципів роботи психолога є принцип варіативності.
Даний
принцип
базується
на
індивідуальни х
можливостях учнів, їхніх особистісних потребах та
інтересах, врахуванні психолого-педагогічних чинників,
які впливають на сприйняття нової інформації.
Відповідно психолог обирає методику індивідуально для
кожної дитини. Завдяки проективним методикам ми
досягаємо високого рівня правдивості свідчень клієнта
про власні відчуття, переживання завдяки наступним
характеристикам:
1) Емоції є більш оптимальними при оптимізації
вирішення проблеми особистості.
2) Велика увага приділяється спонтанності та
невимушеності.
3) Чим глибин ніша проблема, тим ефективніші
результати.
4) Проективні методики, це ті методи у роботі
психолога, які допомагають вийти на системне
вироблення проблеми.

Жовт.
4,2
1
1
3,5
6,5
3,5
1
1
5
5
2
1,5
3
1,5
4
3
6,5

В

Груд.
4,6
1
1,85
4,2
8
5,7
2
1
8
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5) Несвідоме не має інших способів вираження як
лиш через свідоме.
6) Витіснення – це нереалізованість виявлення
емотивного початку. Самозахист є виправданим, проте
його наслідки
постійно потребують вираження.
Внаслідок цього затрачається багато життєвої енергії
особистості, яка могла би бути використаною на інший
вид діяльності індивіда, так як суперечності, які
виникають між свідомим та несвідомим, анулюють
енергію людини.
7) У важкі моменти психіка людини здатна
підніматися над травматичною подією.
8) При існуванні люфтів, виникає ефект чорної діри,
в яку людина здатна повторно потрапляти під час
виникнення стресових кризових ситуацій.
9) При виникненні почуття конкуренції слід говорити
про відчуття, за яких людина погоджується із бажанням,
щоб іншої людини не існувало взагалі, оскільки при
втраті акумулюються почуття провини.
Така робота є продуктивною і має результат, який
клієнт може побачити, відчути і виправити. Якщо
аналізувати різнотипні моделювання малюнків заправок:

Рис. 1. – Схема заправки ниток у 4 дощечки.
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Рис. 2 – Розробка візерунку на 14 дощечок.
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Схема порядку прокручування дощечок за рядами

Рис. 3.– Схема заправки основи для ткацького станка та види пропонованих ходів по підніжках з метою зміни
головного візерунку виробу
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Рис. 4. – Схема ходу по підніжках
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Ми можемо відзначити, що для осіб з невротичною
симптоматикою та психічно здорових референтів робота
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з тканиною носить характер зацікавленості. При спробі
розрахунку схеми візерунку особи з невротичною
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схильністю, депресивних, підлітків з психосоматичними
захворюваннями відзначається тактика ускладнення:
вони завжди обирають складні візерунки і намагаються
розробити складні,
заплутані схеми
візерунків,
відкидаючи принцип послідовності і «перестрибують»
попередні рівні роботи, які їх навіть не цікавлять. Це
призводить до неможливості зробити той виріб, який
необхідно і вони змушені повернутися до перших
примітивних форм роботи. Це вже є терапевтичним
впливом, оскільки терапевт під час діалогу допомагає
вияснити причину таких дій та наслідки, які виникають
після таких вчинків.
Таким чином, ми можемо абсолютно ствердно
вважати, що розробка малюнків для роботи є важливим
етапом у розвитку у становленні високоінтелектуально ї
особистості, яка може продукувати високохудожні
роботи, долаючи психологічні проблеми та розвиваючи
свою особистість шляхом нестандартних методів, а як
наслідок, ми маємо змогу готувати до життя творчу еліту ,
з авторським баченням проблеми та вмінням швидко та
креативно мислити, що власне і потрібне на вихідни х
етапах для батьків, роботодавців та держави загалом.
Отже ми маємо шанс поліпшити нисхідну криву
формування ментального поля українця загалом.
Висновки. Отже, ми маємо можливість у процесі
творчості розкрити здібності, які є важливим важелем у
самотворчості особистості та відображають систему
загального психофізичного здоров’я дитини, оскільки
рівень володіння безпосередньо мовленнєвими навиками
є відображенням системного збалансованого розвитку
психічної сфери та загального фізіологічного стану учня
та має, зокрема, такі переваги:
– дає можливість вивільнити енергію з користю для
здоров’я та діє як антидепресант та допомагає у стресових
ситуаціях позбутися негативних емоцій, шкідливих для
здоров’я. Виробляє почуття такту та ритму, синхронність
у діях рук та ніг;
– впливає на діяльність фізіологічної системи чуттів,
розвиваючи ті діяльністні аспекти, які зазнавали
атрофації та не були достатньо
розвиненими,
навантаженими;
– здійснює вплив на перебіг мисленнєвої діяльності:
глибини, широти, гнучкості, самостійності, швидкості,
послідовності; удосконалення використання рухової,
образної, словесно-логічної, довільної пам’яті;
– розвиває активність, уважність, посидючість,
врівноважує нервову систему, позитивно впливає на
закріплення
довготривалої,
сенсорної,
довільно ї,
словесно-логічної пам’яті, розвиває активну, художню,
технічну, наукову уяву;
– впливає на прояв вольових дій, підкорюючи їх
соціальним та особистісним стандартам (принциповість,
наполегливість,
цілеспрямованості,
самостійність,
ініціативність,
розвиває репродуктивні та творчі
здібності),
регламентує
критерії
волі,
які
трансформуються у психіці та визначають свідому
активність особистості;
– рекомендовано
для
осіб
з
підвищено ю
агресивністю та розладами нервової системи для її
врівноваження та встановлення взаємозв’язку між
агресивними нападами та утвореними дефектами у
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виробі. Гіперактивним учням – для корисного
вивільнення надлишкової енергії.
У роботі з тканиною та розробці схем ми
використовуємо так звану драбину росту. 1) Для цього
визначаємо точку відліку, з якої розпочалася критична
для людини ситуація чи період у житті. 2) МИ чітко
маємо знати куди ми ведемо клієнта. Має бути точка,
куди клієнт прагне дійти, місце, де він хоче опинитися і
стан, якого він прагне. При цьому ми маємо враховувати
очевидні критерії – почуття, емоції, які людина
відчуватиме, що і як вона буде говорити, коли дійде до
даної точки, чого навчиться і яких якостей їй необхідно
для цього набути і які уроки засвоїти у власному житті.
Критеріями виходу із кризи та особистісного росту
людини є: 1) Конкретність дій (людина чітко знає чого
хоче і що їй для цього необхідно зробити – написати,
подзвонити). 2) Досяжність – чи володіє клієнт навиками
та уміннями, аби зробити певний крок. 3) Низький рівень
ризику у здійсненні вчинків. 4) Короткий час на
виконання (мінімізується проміжок часу, необхідний на
збір і обробку інформації, необхідного для досягнення
поставленої цілі). 5) Орієнтація на успіх.
Частою причиною виникнення постійних кризових
ситуацій
та
низький
особистісний
розвиток,
психосоматичні захворювання у родинах, зокрема
сільських, є:
1) Неповага
оточення
до
його
особистості,
індивідуальних інтелектуальних, фізичних, матеріальних
можливостей (варто допомогти клієнтові усвідомити, що
людина вже має у собі ті якості, які допомагають їй бути
успішною; думати, що людина не правильна – надмірне,
неприйнятне рішення – у іншої людини теж є досвід,
випробування та переживання успіху).
2) Віра в те, що маніпуляція не є комунікацією.
3) Використання сили для супротиву.
4) Шаблонність. Використання схеми тунельного
мислення: добре-погано, чорне-біле, поганий-добрий,
бідний-багатий і страх розширення бачення перспектив
5) Максималізм. У більшості родин респондентів
важливість інформації залежить від статусу педагога
(кум, директор, завуч, сільський голова). Важливий
елемент самореалізації полягає в тому, що людина
виокремлює для себе користь від бесіди у співвідношенні
статусу опонента. Те, чого ми навчаємо, має бути
відображенням нашого життя.
6) Ми не маємо права на помилку. Батьки навчають
дітей, щоб ті не допускали помилок і за кожну
провинність
готові
жорстоко карати,
особливо
привселюдно, аби надати хороший урок.
7) Недовіра. Все нове і невідоме викликає у батьків
недовіру і презирство.
Ми допомагаємо клієнтові
 усвідомити, що найсильніший елемент системи
контролює систему, керує нею. Коли я найсильніший
елемент системи, то у системи немає вибору – вона під
лаштується під мене.
 Ми маємо бути сильними і вчитися піклуватися
про себе.
 Всі наші емоції – показники наших відчуттів і є
індикаторами, які нам або допомагають, або шкодять.
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Висновки. Таким чином, вироблення навиків
розробки схем заправ очних візерунків у контексті
психотерапевтичної роботи мають великий результат у
зниженні
чисельності
соматичних
захворювань,

підвищенні
рівня
інтелектуальних
здібностей,
поліпшення рівня загального розвитку після пізнання
своєї природи та ліквідації люфтів, які заважають
розвиватися та бути успішною людиною.
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL SCHEMES OF FILLING DRAWINGS FOR WEAVING AS CONDITION
OF DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND FORMATION OF A
HIGHLY INTELLIGENT CREATIVE PERSON (FROM EXPER IENCE)
The article is about the influence of dobby plan development for club activities of weaving therapy on the development of
pupils’ cognitive skills and abilities to solve difficult straits
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ВНЗ
У статті розкриті форми та методи тестового контролю, який забезпечує своєчасне коректування
навчального процесу при вивченні іноземної мови з метою приведення його до рівня, заданого програмою й
стандартом.
Ключові слова: тестовий контроль, лінгводидактичний тест, валідність, стандартизований тест,
підсумкова оцінка.
Постановка
проблеми.
Складовою
частиною
процесу навчання є контроль знань студентів. По
визначенню контроль розглядають як співвідношення
досягнутих результатів із запланованими цілями
навчання. Перевірка знань студентів на заняттях з
англійської мови повинна давати відомості не тільки про
правильність чи неправильності кінцевого результату
знань студентів протягом навчального процессу, але і про
неї саму: чи відповідає форма дій даному етапу засвоєння.
Правильно поставлений контроль навчальної діяльно сті
студентів дозволяє викладачу оцінювати одержувані
ними знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну
допомогу і добиватися поставлених цілей навчання. Усе
це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку
пізнавальних здібностей студентів і активізації їхньо ї
самостійної роботи на уроках. Добре поставлений
контроль дозволяє викладачу не тільки правильно
оцінити рівень засвоєння студентами досліджувано го
матеріалу, але і побачити свої власні удачі і промахи.
Проблема контролю за навчальною діяльністю студентів
не нова, і педагогічний досвід накопичений у цій області
багатий і різнобічний. Перевірка та оцінка знань, умінь і
навичок студентів є важливим структурним компонентом
процесу навчання та відповідно
до принципів
систематичності, послідовності і міцності навчання
повинна здійснюватися протягом усього періоду
навчання. Актуальність проблеми контролю знань
пов'язана з досягненням останнім часом певних успіхів у
реалізації практичної ролі навчання, завдяки чому
розширилася сфера докладання
оцінки,
зросли
можливості позитивного
впливу
на навчальнопедагогічний процес, виникли умови для раціоналізації
оцінки як складової частини цього процесу. Оцінка знань
і вмінь студентів є важливою ланкою навчального
процесу, від правильної постановки якого багато в чому
залежить успіх навчання. Тому метою роботи є
застосуванням тестових завдань при організації
контролю знань студентів на уроках англійської мови в
ВНЗах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
методичній літературі прийнято вважати, що оцінка є так
званою "зворотним зв'язком" між викладачом і
студентом, тим етапом навчального процесу, коли
викладач отримує інформацію про ефективність
навчання предмета. Дослідження цього явища присвячені
роботи таких учених як Дуглас Браун Х., Коломієць І.В.,
Ніколаєва С.Ю. та ін.. Вони вважають, що тест є одним з
найбільш ефективних способів контролю при вивченні
іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. У навчальному
процесі вищих навчальних закладів контроль є
необхідним елементом, який має багато способів
оцінювання. Найбільш поширеними й досі залишаються
спостереження, усна перевірка знань (опитування),
письмова перевірка знань (письмові роботи), співбесіди у
вигляді інтерв’ю. Екзамен – складний процес підбиття
підсумків пізнавальної діяльності студента. Тому нині у
вищих навчальних закладах при діагностиці освітньо професійної підготовки
студентів
все
частіше
застосовується тестовий контроль знань, використання
якого є ефективним методом виявлення рівня знань,
умінь і навичок студентів.
Розглянемо структуру тесту. Він складається з
тестових завдань, які об'єднуються у субтести. До
субтесту входять тестові завдання, спрямовані на один
конкретний об'єкт тестового контролю, наприклад,
визначення рівня володіння граматичною або лексичною
навичкою, умінням аудіювання та ін. [4]. Існують дві
основних форми тестових завдань: відкрита та закрита.
Тестові завдання відкритої форми передбачають вільні
відповіді тих, хто тестується. Вони не містять
запропонованих варіантів відповідей і використовуються
для того щоб виявити знання термінів, означень, понять
поданих у навчальному матеріалі. За змістом – це
твердження з невідомою змінною. Альтернативні тестові
завдання передбачають наявність двох варіантів
відповіді, зокрема "так – ні "true or false". Їх
використовують для попередньої перевірки правильності
вибору або прийняття рішення за змістом завдання без
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розкриття його суті. При необхідності перевірити уміння
правильно відтворювати отримані знання доцільно
використовувати тестові завдання з множинним вибором,
у яких передбачається від трьох до п'яти можливих
варіантів відповідей. Із запропонованих варіантів –
правильним є лише один. Під час складання таких
тестових завдань складність полягає у підборі варіантів
відповідей, які мають бути досить схожими на правильні.
Тестові завдання з множинним вибором за принципом
підбору правильних та доречних відповідей поділяються
на:
 тестові завдання з простим множинним вибором
(варіантів відповідей менше трьох, але відповідь більш
складна, ніж відповідь "так" – "ні");
 тестові завдання, при побудові відповідей на які
використовується принцип класифікації (для перевірки
вмінь вільного орієнтування у групі подібних понять,
явищ, процесів);
 тестові завдання, при побудові відповідей на які
використовується принцип кумуляції (при перевірці
повноти знань та вмінь. Запитальна частина таких
завдань в основному має порівняльний зміст й
використовуються
вирази
типу
"як
правило",
"найчастіше", "головна причина");
 тестові завдання, при побудові відповідей на які
використовується принцип циклічності для перевірки
повноти вмінь вільного орієнтування у групі подібних
понять, які циклічно повторюються у варіантах
відповідей;
 тестові завдання, при побудові відповідей на які
використовується принцип сполучення при складанні
завдань з множинним вибором, в якому можливе
сполучення всіх зазначених вище принципів;
 тестові завдання на відновлення відповідно сті
частин (модифікація тестових завдань із множинним
вибором) [7].
Тестові завдання включають в себе завдання, правила
їх застосування, оцінки виконання кожного завдання й
рекомендацій по інтерпретації тестових результатів.
Цілісність тесту означає взаємозв'язок завдань, їх
приналежність загальному чиннику. Кожне завдання
тесту виконує відведену йому роль. Структуру тесту
утворює спосіб зв'язку завдань між собою. Здебільшого ,
це званафакторна структура, у якій кожне завдання
пов'язані з іншими через загальний вміст і загальну
варіацію тестових результатів. Тестовий контроль або
тестування як термін означає у вузькому значенні
використання і проведення тесту, і в широкому значенні
як сукупність етапів планування, складання і
випробування тестів,
обробки та
інтерпретації
результатів проведення тесту [3].
Завдання тестів завжди мають однозначне рішення,
визначення правильності відповіді здійснюється по
заготовленому ключу. Застосування тестів при контролі
доцільне тому, що вони задають напрям розумової
діяльності студентів, привчають їх варіювати процес
переробки сприйманої інформації. У процесі складання
тесту тестові завдання відбираються і впорядковуються в
залежності від призначення цього тесту. В цілому,
комплекс тестів включає тести для визначення
сформованості комунікативної компетенції в усіх видах

мовленнєвої діяльності: аудіюванні, письмі, читанні,
говорінні [1,с.258–264 ].
При вивченні іноземних мов застосовується
лінгводидактичне
тестування.
Лінгводидактич ним
тестом називається підготовлений відповідно до певних
вимог комплекс завдань, які пройшли попереднє
випробування з метою визначення якісних показників і
які дозволяють виявити в учасників тестування рівень їх
мовної або комунікативної компетенції та оцінити
результати тестування за заздалегідь встановленими
критеріями [2,c.271].
Основні показниками якості лінгводидактич но го
тесту є валідність. Валідність показує, що саме вимірює
тест і наскільки ефективно він це вимірює, означає його
придатність для визначення рівня володіння певними
іншомовними мовленнєвими навичками і вміннями,
надійність, диференційна здатність (вказує на здатність
даного тесту виявляти встигаючих і невстигаюч их
тестованих, тобто з достатнім і недостатнім рівнем
володіння іншомовними навичками і вміннями),
практичність, які визначає доступність та посильність
інструкцій тесту і змісту тестових завдань для розуміння
тих, хто виконує тест; простоту організації проведення
тестування в різних умовах; перевірку відповідей і
визначення результатів.
Лінгводидактичні тести бувають стандартизовані і
нестандартизовані.
 Стандартизований тест є таким, який пройшов
попереднє випробування на великій кількості тестованих
і має кількісні показники якості. Серед стандартизованих
тестів, які вимірюють ступінь володіння, наприклад,
англійською мовою, відомі такі як TOEFL (Testing of
English as a Foreign Language, USA); PET (Prelimin ary
English Test), BEC (Business English Certificate), FCE (First
Certificate
in
English).
Стандартизовані
тести
супроводжуються паспортом, в якому містяться норми,
умови та інструкції для багаторазового використання
тесту в різних умовах [4,c.273].
 Нестандартизовані тести розробляються самим
викладачем. Такі тести складаються на матеріалі
конкретної теми для перевірки рівня сформованості
певної навички або вміння. Нестандартизовані тести
застосовуються під час поточного контролю з метою
забезпечення зворотного зв'язку у навчанні іноземної
мови. Нестандартизовані
тести
не потребують
визначення усіх кількісних показників якості. Але
доцільно виявити в такому тесті дуже важкі і занадто
легкі питання і замінити їх більш прийнятними. Для
визначення важких або легких завдань користуються
такою методикою: підраховують відсоток тестованих, які
виконали завдання [5,с.18].
Підвищити якість навчання іноземним мовам є
головне завдання. Тому актуальною проблемою навчання
іноземним мовам є керування навчанням. Таким чином,
контроль є невід'ємним елементом й умовою успішного
засвоєння змісту навчання. За результатами, отриманими
у ході контролю, можна судити про стан рівня навченості
студентів на певному відрізку часу (вхідне, граничне й
проміжне тестування) і про їхню готовність для
включення в учбово-пізнавальну діяльність. Тому
контроль повинен бути багатоцільовим, багатобічним і
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багатоступінчастим,
і базуватися на наступних
принципах:
планомірність,
систематичність,
об'єктивність,
комплексність,
індивідуальність
і
педагогічна
тактовність.
Ефективність
контролю
залежить від того, наскільки грамотно складений план,
обґрунтовані мета й способи контролю, наскільки
правильно визначені найбільш ефективні методи й форми
контролю. Проведення контролю забезпечує своєчасне
коректування навчального процесу по іноземній мові з
метою приведення його до рівня, заданого програмою й
стандартом,
що регламентує його вимоги до
обов'язкового мінімуму змісту й рівню підготовки
випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики,
лексики, фразеології, граматики, професійної лексики,
фразеологічних оборотів і термінів, техніки перекладу зі
словником професіонально-орієнтованих текстів. Зміст
навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовної
діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для
виявлення рівня володіння кожним видом мовної
діяльності розроблені критерії. Дані види діяльності є
основою для реалізації системи контролю над ходом й
якістю засвоєння учнями змісту навчання по іноземній
мові. Тому, студент із самого початку навчання повинен
знати, як буде оцінюватися його робота, які вимоги в
навчанні будуть до нього пред'являтися. У цьому полягає
й певний стимул до підвищення якості своїх знань.
Моніторинг якості навчання показує, що використання
нетрадиційних
форм
контролю
підвищу є
результативність контролю й дозволяє використати
системну оцінку знань (комплексну оцінку) при
максимальній диференціації рівня засвоєння навчального
матеріалу.
Для ефективного впровадження стандартизованих
тестів навчальних досягнень у педагогічну практику
необхідно розробити й затвердити:
1. єдині уніфіковані вимоги до складання тестових
завдань;
2. стандартні вимоги до тесту як інструментальному
засобу педагогічної діагностики (валідність, надійність);
3. однакові вимоги до технології проведення
тестування; загальні науково-обґрунтовані підходи до
інтерпретації результатів тестування.
Такого роду стандартизація створить умови, що
дозволяють проводити порівняльний аналіз результатів
тестування й одержувати загальну картину динаміки
розвитку системи освіти.
Висновок. Розробка тестів з англійської мови
професійного спрямування – це повсякденна проблема, з
якою викладачі зіштовхуються під час їх щоденної
викладацької діяльності. Тому вважається важливим
проаналізувати, як викладачі оцінюють об’єктивні та
суб’єктивні форми тестування щодо їх відповідно сті
потребам студентів, щодо їх можливості відображати
мовні навички студентів, щодо їх доречності до рівня
володіння
англійською
мовою
професійного
спрямування студентами. Крім того, важливо розглянути
точку зору викладачів на можливості таких тестів оцінити
професійні комунікативні навички та відповідність їх
видам діяльностей, які практикуються в цільовій
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професійній ситуації студентів [6]. Тому, Перспектив ою
подальших досліджень є поглиблене вивчення функцій
тестового контролю, більш детальне визначення та аналіз
типів тестів, а також аналіз інших методів контролю та
оцінки знань іноземних мов у ВНЗ.
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ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОЇ
БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ В
РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗМІСТУ
Стаття присвячена аналізу організації процесу «проблематизації» навчального змісту профільної
біологічної освіти. Перш за все розкривається тенденції розвитку сучасної інноваційної освіти, значення і
особливості профільної освіти, значення продуктивних методів навчання в підвищенні ефективності
навчально-виховного процесу. Розкривається сутність методів проблемного навчання та особливості їх
використання. Розглядається роль психологічних впливів в процесі реалізації навчального змісту.
Ключові слова: інноваційна освіта, навчальнийзміст, методи проблемного навчання, проблематизація,
профільна освіта, психологічні впливи, навчально виховний процес.

Постановка проблеми.В умовах сучасного науковотехнологічного розвитку світ неможливо охватити одним
поглядом, розрахувати основні вектори розвитку. Разом з
тим, достатньо рельєфно проглядається тенденція
глобалізації і ознаки інформаційного суспільства.
Посилюється взаємодія народів, культур, етносів.
Україна намагається відшукати соціальну, економічну і
науково технологічну платформу, нову парадигму
підготовки громадянина до життя [7,c.3].
Національна політика розвитку освіти України
визначила освіту як основну формування особистості
школяра, який візьме активну участь у політичному,
соціальному, культурному і науковому житті країни.
Розбудова системи освіти, входження України в світовий
освітній простір потребують докорінних реформ. Однією
з таких реформ являється введення профільної освіти.
Широкомасштабне впровадження профільного навчання
є важливим чинником інформаційного розвитку держави
у
напрямі
підготовки
конкурентоспроможної
особистості,
до
функціонування
у
глобальних
соціокультурних перетвореннях. Для задоволення вимог
майбутнього навчання повинно відбуватися
на
продуктивному рівні, в даному випадку ми розглядаємо
використання методів проблемного навчання [5,c.4].
Дослідженням різних аспектів проблемного навчання
займалися такі вітчизняні і закордонні дослідники:
С.Е. Генкал, М.О. Холодна, М.І. Махмутов, С.В. Снапковська, Л.Д. Іваненко, Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк,
Л.І. Самчук, І.М. Каневська, С.П. Бондар, М.М. Верзілін,
Л.І. Божович, А.К. Маркова, Є.В. Шарова, В.Г. Асеєв,
Б.І. Додонов, І.А. Зімняя, Н.М. Бібік та інші.
Можемо констатувати, що дослідження проблемного
навчання в цілому є актуальної потребою сучасної
інноваційної педагогіки загалом, і біологічної освіти
зокрема. Цей факт криється в специфічній структурі,
психолого-педагогічній суті проблемного навчання.
Розвивальне навчання і проблемне навчання зокрема має

великий формоутворюючий потенціал для розвитку
вмінь і навичок особистості, реалізації природних
задатків і інтересів особистості [2,c.218-219].В вивченні
проблемного навчання і адаптації його методів до умов
сучасності
зроблено
багато
кроків,
розкрита
психологічна сутність ефективності методів проблемного
навчання, розроблено велику кількість засобів реалізації
проблемного
навчання,
побудована
теоретична
концепція застосування проблемного навчання, особливо
для природничих дисциплін. Але багато питань
залишається не вирішеними, зокрема новим в даному
напрямку являється дослідження організації процесу
проблематизації змісту.
Мета
роботи
–
охарактеризувати
процес
проблематизації
навчального
змісту
профільної
біологічної освіти, визначити роль психологіч них
впливів в процесі реалізації навчального змісту.
Виклад основного матеріалу. Система освіти
являється досить консервативною і тому не завжди може
активно реагувати на мінливі запроси сучасної науки та
природознавства. До того часу, доки існує розрив між
наукою і освітою не буде вирішене питання новітньо ї
педагогічної науки. Соціально-історична інформація в
освіті приймає унікальну якість соціального механізму,
який забезпечує розвиток ресурсу розвитку, тим самим,
модулює облік майбутнього суспільного устрою і всього
діапазону взаємодії людини з природою і суспільством .
Інноваційні процеси приймають інтернаціональний
характер:
відбувається
специфічна
глобалізація
педагогічних проблем; глобальні проблеми змушують
ставити нові, і по-новому бачити старі педагогіч ні
проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства ставить
перед системою освіти цілий ряд принципово нових
проблем,
зумовлених
світоглядними,
соціальноекономічними, політичними та іншими факторами. До
уваги потрібно брати і взаємодію цих факторів. До цих
проблем варто віднести: необхідність підвищення якості
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і доступності освіти; збільшення академічної лабільності;
інтеграції в світовий науково-освітній простір; створення
оптимальних в багатьох аспектах освітніх систем [7,c.59].
Розбудова системи освіти, входження України в
світовий освітній простір потребують докорінних
реформ. Однією з таких реформ являється введення
профільної освіти. Згідно з концепцією профільного
навчання в старшій школі, наказами МОН України №854
від 11.09.2009р. «Про затвердження нової редакції
Концепції профільного навчання у старшій школі» №145
від 09.03.2005р. про типові навчальні плани для
профільних шкіл у загальноосвітніх навчальних закладах
здійснюється масовий перехід до профільного навчання.
Широкомасштабне впровадження профільного навчання
є важливим чинником інформаційного розвитку держави
у
напрямі
підготовки
конкурентоспроможної
особистості, до функціонування у глобальних соціо культурних перетвореннях. [5,c.4].В рамках розгляду
соціальних ініціатив безпосередньо в освітній системі,
актуально зупинитися на їх класифікації. Соціальні
ініціативи
в системі освіти в цілому, можна
класифікувати на: 1) статусні зміни – які виражаються в
зміні положення навчального закладу на ринку освітніх
послуг; 2) зміна змісту освітніх програм; 3) нововведення
в систему управління освітою; 4) зміна форм і методів
навчання, технологізація освітніх процесів; 5) зміна форм
організації освітнього процесу [7,c.10].
В контексті даного дослідження нас цікавить аспект
зміни форм і методів навчання. Введення в освітній
процес більш сучасних і прогресивних методів навчання,
їх комбінування і використання в реалізації навчального
змісту. Сучасні технології, методики, методи повинні
мати інноваційний характер – це організація освітнього
процесу, побудована освіти на якісно інших принципах,
засобах, методах і технологіях. Вони в свою чергу
дозволять досягти освітніх ефектів, які можна
охарактеризувати
наступним
чином:
засвоєння
максимального об’єму знань, розвиток вроджених
інтересів і творчих здібностей особистості, оволодіння в
процесі навчання широким спектром практичних
навичок і вмінь, що найголовніше орієнтування на
вирішення проблем сучасності та майбутнього. В даному
контексті профільне навчання являється найбільш
оптимальним та сприяє вирішенню багатьох проблем
сучасної освіти [5-7].
Функціонування
будь-якої
системи
освіти
підпорядковане певним цілям. Цілі освіти – це очікувані
результати, яких прагне досягти суспільство, держава за
допомогою сформованої системи освіти в даний час і в
найближчому майбутньому. З цілей випливають
відповідні
завдання, послідовне вирішення яких
призводить до оволодіння знаннями і вміннями,
формування
світогляду.Цілі
освіти
зазвичай
виражаються в програмах через систему знань, умінь і
відносин, якими повинен володіти випускник середньої
загальноосвітньої школи. Зазвичай прагнуть враховувати
не тільки соціальний, культурний запитидержави і
суспільства, а й цілі окремої особистості, її інтереси і
схильності. Цілі освіти відображають також загальні

стратегічні орієнтири і напрямки діяльності керівників
освітніх установ, педагогів і учнів [2-5-7].
Необхідність використання проблемних методів
навчання в класах
з профільним
навчанням
обумовлюється цілями та завданнями профільно ї
біологічної освіти. Навчально-пізнавальні цілі:засвоє ння
учнями знань основ біологічних наук, досвіду творчої
діяльності;
формування загально-навчальних
та
спеціальних навчальних умінь (експериментально ї,
дослідницької роботи, самоосвіти), а також умінь і
навичок, необхідних для формування свідомої позиції
щодо самовизначення у професійному світі.
Емоційно-ціннісні
цілі:формування
емоційноціннісного ставлення учнів до природи, людини і
суспільства;
здійснення
громадянського ,
гуманістичного, екологічного, естетичного, біоетичного ,
санітарно-гігієнічного,
трудового
та
фізичного
виховання.
Професійно-оріентовані цілі: усвідомлення учнями
цінностей професійного світу, значущості знань для
подальшого навчання у ВНЗ, особистісна орієнтація на
предмети спеціалізації та прагнення самовдосконалення
у знаннєвих аспектах, які є основою майбутньої професії;
свідоме засвоєння системних узагальнених теоретичних
знань,
необхідних
учням
певної
профільно ї
спрямованості.
Розвивальні
цілі,забезпечують
удосконалення
розумових здібностей школярів: самостійність та
гнучкість мислення; усвідомленість, швидкість, міцність
та глибину засвоєння змісту навчального матеріалу;
винахідливість під час розв'язання нестандар тних
завдань; перенесення прийомів розумової діяльності в
нові ситуації; уміння здійснювати
зіставлення,
порівнювати,
узагальнювати,
доводити,
робити
висновки,
конкретизувати,
класифікувати,
систематизувати, висувати гіпотези тощо; розвито к
мовлення;розвиток уяви, фантазії, спостережливості;
уваги, пам'яті, почуттів, волі тощо.
Що стосується завдань профільної біологічної освіти,
то можна виділити наступні:
На світоглядному
рівні:
здійснення
синтезу
філософських ідей етичних, естетичних, моральних норм,
цінностей, ідеалів, які стосуються правил ознайомлення з
живими об'єктами;
На рівні наукової картини світу: розкриття біологічно ї
області наукової картини природи, показ сфери її
взаємодії з фізичною, хімічною, соціальною картонами
світу;
На рівні методології: ознайомлення учнів з науковими
принципами біологічного пізнання, розвиток гіпотетико дедуктивного мислення, уміння висувати та вирішувати
проблеми, планувати пізнавальну діяльність;
На рівні теорії: формування вміння використовувати
теоретичні знання для узагальнення, систематизації,
моделювання та прогнозування розвитку біологічних
систем;
На рівні практики: озброєння знаннями, необхідним и
для професійної орієнтації у прикладних сферах
біологічних
наук, здійснення
експериментів
та
спостережень [5,c.7 – 8].
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Виходячи з цілей і завдань профільної біологічно ї
освіти вчитель повинен активно використовувати ряд
прийомів і методів серед яких вкрай важливе місце
займають методи розвивального навчання, зокрема
проблемного
навчання.
Іншою
важливою
характеристикою профільної освіти є те, що рівень
навчального матеріалу повинен максимально відповідати
сучасним тенденціям розвитку біологічної науки, таким
чином приближувати навчальний рівень учнів до
наукової творчості. Це досягається за допомогою
проблемного навчання, головна ціль якого в даному
випадку полягає в розвитку наукової творчості та
задоволенню вродженої потреби в дослідженні [25].Проблемне навчання – це різновид розвивального
навчання, що є логічно завершеною системою, яка
потребує певного арсеналу методів та прийомів для
досягнення навчальної мети. Сутність проблемного
навчання полягає у вирішенні протиріччя між знанням і
незнаннями учня. Ефективність проблемного навчання
базується на певному психологічному підґрунті і
зумовлюється
властивостями
людської
психіки.
Використання проблемного підходу до організації
навчального процесу можливе в таких формах:
Проблемне запитання – це коротка форма звернення
вчителя до учнів, що містить не розкриту учням
проблему, нові знання, для здобуття яких потрібна певна
інтелектуальна дія.
Проблемна задача – це така форма пред’явлення
навчального матеріалу, яка потребує особливих умов:
часу, додаткової інформації, умінь тощо.
Проблемне завдання – це навчально-пізнавальне
завдання,
яке
потребує
пізнавально-пошуково ї
діяльності.
Проблемна ситуація – це сукупність обставин, які
забезпечують виникнення і вирішення проблемних
запитань, задач або завдань, розв’язання яких потребує
творчого пошуку, нових знань і засобів дій. Проблемна
ситуація виникає тоді, коли для усвідомлення інформації
або для здійснення необхідних навчальних дій учням не
вистачає наявних знань та відомих засобів дій. [5,c.153155].
Виходячи з поглядів видатного психолога Л.С.
Виготського (1896 – 1934), педагогіка повинна
орієнтуватися на перспективу завтрашнього дня дитячого
розвитку, тобто на зону найближчого розвитку, можна
говорити про те, що ефективна реалізація навчального
процесу спрямована на перспективу майбутнього.
Проблемне навчання в усіх його формах реалізує свій
зміст в зоні найближчого розвитку, встановлюючи
причинно-наслідкові зв’язки між наявними знаннями і
знаннями, які формуються. Можна говорити про
відповідність проблемного навчання потребам сучасної
педагогічної науки і умовам інтелектуального розвитку
особистості. О.М. Леонтьев конкретизуючи ряд
положень Л.С. Виготського довів, що індивід в
психічному розвитку шляхом інтеріоризації привласнює
соціально-історичний досвід людства, і у своїй власній
діяльності відтворює людські здібності які були
історично
сформованими. Одним
з
атрибутів
проблемного навчання є «перевідкриття» учнями певних
закономірностей і знань, що сприяє формуванню
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компетентностей,
ефективному
запам’ятовуванню
навчального матеріалу, сприйняття якого базується на
практичних і теоретичних засадах [4,c.151].Сутн іс ть
процесу проблематизації характеризується наступними
ознаками:
Перш за все здобуття нових знань учнями
відбувається опосередковано, через виконання завдань
проблемного характеру;
Роль вчителя в більшій мірі носить консультативний
характер. За вчителем залишається контролююча
функція;
Учні проявляють високий рівень самостійності, при
виконанні навчальних завдань;
Процес формування нових понять відбувається
шляхом підведення учнів під поняття, через виконування
завдань проблемного характеру (де це можливо);
Таким чином проблематизація – це процес насичення
навчального змісту методами проблемного навчання і
утворення змістовних проблематизованих частин.
Важливе значення мають інші методи навчання
репродуктивні,
пояснювально-іллюстративн і
тощо.Процес проблематизації навчального змісту має
декілька рівнів організації.
Першим рівнем являється навчальний курс, головним
завданням якого є виведення так званої «червоної лінії» в
даному випадку це еколого-еволюційний підхід. Це
впливає на напрям реалізації змісту, сприяє утворенню
причинно-наслідкових
діалектичних
звязків
між
явищами біологічної реальності.
Другим рівень проблематизації навчальна тема,
сутність навчальної теми полягає у висвітленні певних
біологічних явищ та закономірностей. Це ніби частинка
ланцюга, яка об’єднує більш вузькі спеціалізовані знання
курсу. Основний процес проблематизації відбувається на
уроках, які виконують роль окремої частинки ланцюга.
Уроки різних типів мають різни потенціал до
проблематизації.
Логічно, що в більшій
мірі
проблематизуються уроки засвоєння нових знань,
особливо етап присвячений вивченню нового матеріалу.
Хоча проблемні завдання можуть застосовуватися майже
на всіх етапах урок. Для уникнення перенасичення
продуктивними методами навчання основна їх частина
концентрується на головному етапі.
Наприклад вивчення питань еволюційного вчення в
профільних класах має значний простір для використання
проблемних методів навчання. Розглянемо декілька
прикладів використання проблемних запитань. При
вивченні життєвого та творчого шляху Ч. Дарвіна
головній акцент робиться на його подорожі на кораблю
«Бігль» і експедиції на Галапагоські ос-ви. В контексті
історії можна сформувати запитання проблемного
характеру. Чому галапагоські баклани мають редуковані
крила, які екологічні фактори вплинули на формування
даної адаптації? Чому дарвінівські в’юрки мають різні
трофічні адаптації морфи клюву? Чому варіює форма
панциру черепах на різних островах, як це пов’язано з
рослинністю цих островів?[3,c.21-22].
Вивчаючи питання пов’язані з біогенетичним законом
варто сфокусувати увагу на проблемних завданнях.
Наприклад: Відомо, що ембріон проходить всі історичні
стадії розвитку предкових форм, чому розвиток ембріона
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не завершується на одній з них, з чим це може бу ти
пов’язано? які механізми координації розвитку можуть
мати місце? Відомо, що багато видів тварин, які мають
спільне
філогенетичне
походження
можуть
схрещуватися і давати життєздатне потомство, тоді чому
не всі близькоспоріднені види можуть давати потомство,
які фактори впливають на таку можливість?[3,c.22].
Розглядаючи тему доказів еволюційного процесу
можна використовувати проблемні ситуації. Наприклад:
для аналізу внутрішньої будови скам’янілих решток
широко використовують рентген, який метод аналізу
може бути застосований для подібних досліджень,
відповідь обґрунтуйте. Відомо, що до кембрійського
періоду не існувало тварин які мали сформовані скелети,
хоча хімічних речовин для мінеральних частин скелету
було вдосталь, що на вашу думку являється головним
фактором у виникненні скелетизованих організмів, які
фактори могли впливати на процес виникнення
скелетів. [3,c.22].
В контексті вивчення доказів еволюційного процесу
актуально також використовувати проблемні задачі.
Наприклад: вміст радіоактивного вуглецю (14 С) у
палеонтологічних залишках стародавнього коня – 6%.
Визначте його геологічний вік. У палеонтологіч них
залишках стегоцефала міститься 48% початкової
кількості радіоактивного калію 40 К. Визначте геологічний
вік знахідки, якщо період піврозпаду 40 К дорівнює 300
млн. років [1,c.228-231].
Для підвищення продуктивності такої організації
навчально-виховного процесу варто створити в класі
певний психологічний клімат. Зазвичай профільні класи
формуються з учнів які добре знають одне-одного ,
об’єднані спільними навчальними мотивами, це
колектив,
мала
соціальна
група.
Позитивний
психологічний клімат, внутрішні позитивні мотиви до
навчання можна створити за допомогою методів
психологічного впливу.
Переконування, як механізм і метод впливу, слід
відрізняти від переконання як властивості, компонента
психіки, що включає в себе знання, поєднані з щирою
впевненістю в їх істинності. Структурне переконування
включає в себе теоретично обґрунтовані (логічні)
прийоми, за допомогою яких певна інформація, що
повідомляється, органічно вплітається у сферу інтересів
школярів. При цьому доводиться істинність чи хибність
певних інформаційних повідомлень, їх значущість.
Мета переконування полягає в тому, щоб підвести
дітей не тільки до розуміння певних положень, а й до
внутрішнього їх прийняття.
Наслідування – може відбуватися як мимоволі, так і
довільно. Мимоволі діти дошкільного і молодшого
шкільного віку копіюють вербальні та поведінкові реакції
спрямованості дорослих – батьків, родичів, учителів.
Навіювання (сугестія) – відбувається вплив передусім
на почуття, а через них – на розум і волю особистості,
внаслідок чого сприймання інформації з певного джерела
досить некритичне. Навіювання
ґрунтується на
властивості слова оживляти, активізувати наявні й
формувати нові асоціації між подразниками першої та
другої сигнальних систем. А це означає, що через слово
учень зможе засвоїти не тільки відповідні поняття, а й

образ поведінки. Навіювання має давнє і широке
використання,
оскільки
воно
пов'язане
як
з
фізіологічними, так і з психічними властивостями дітей.
Навіюваність притаманна школярам будь-якого віку,
але чим молодша дитина, тим легше вона піддасться їй.У
психології використовують різні види навіювання: пряме,
опосередковане, довільне,
мимовільне. Особливо
важливо
враховувати
мотиваційну
спрямованість
навіювання. З цією ознакою його можна поділити на
спонукальне й гальмівне. Перше характеризується тим,
що вчитель, враховуючи безпосередні потреби, звички,
інтереси учнів, пропонує їм прийняти певний варіант
поведінки [6].
Висновки. Дослідивши значення та особливості
організації процесу проблематизації навчального змісту
профільної біологічної освіти, розглянувши роль
психологічних впливів в реалізації навчального змісту
можемо зробити наступні висновки:
Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед
системою освіти цілий ряд принципово нових проблем,
зумовлених світоглядними, соціально-економічними,
політичними та іншими факторами.
Розбудова системи освіти, входження України в
світовий освітній простір потребують докорінних
реформ. Однією з таких реформ являється введення
профільної освіти. Згідно з концепцією профільного
навчання в старшій школі, наказами МОН України №854
від 11.09.2009р. «Про затвердження нової редакції
Концепції профільного навчання у старшій школі» №145
від 09.03.2005р.
В контексті даного дослідження нас цікавить аспект
зміни форм і методів навчання. Введення в освітній
процес більш сучасних і прогресивних методів навчання,
їх комбінування і використання в реалізації навчального
змісту. Сучасні технології, методики, методи повинні
мати інноваційний характер – це організація освітнього
процесу, побудована освіти на якісно інших принципах,
засобах, методах і технологіях.
Необхідність використання проблемних методів
навчання
в класах
з
профільним
навчанням
обумовлюється цілями та завданнями профільної
біологічної освіти.Виходячи з цілей і завдань профільної
біологічної
освіти
вчитель
повинен
активно
використовувати ряд прийомів і методів серед яких вкрай
важливе місце займають методи розвивального навчання,
зокрема проблемного навчання. Іншою важливою
характеристикою профільної освіти є те, що рівень
навчального матеріалу повинен максимально відповідати
сучасним тенденціям розвитку біологічної науки, таким
чином приближувати навчальний рівень учнів до
наукової творчості.
Для підвищення ефективності реалізації навчального
змісту вчителю слід використовувати деякі форми
психологічного впливу. Широкого застосування тут
набувають:
 Переконування, як механізм і метод впливу, слід
відрізняти від переконання як властивості, компонента
психіки, що включає в себе знання, поєднані з щирою
впевненістю в їх істинності.
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 Мета переконування полягає в тому, щоб підвести
дітей не тільки до розуміння певних положень, а й до
внутрішнього їх прийняття.
 Наслідування – може відбуватися як мимоволі, так
і довільно. Навіювання (сугестія) – відбувається вплив
передусім на почуття, а через них – на розум і волю
особистості, внаслідок чого сприймання інформації з
певного
Варто відмітити, що в контексті даної теми
залишаються не вирішеними багато питань. Перш за все
перевірка ефективності реалізації проблематизованих
змістових частин, дослідження даного питання будуть
нами проводитися в 2016-2017 навчальному році. Одніє ю
з найбільш актуальних питань являється створення
інтегративної міжпредметної проблематизації змісту
профільної школи. Що стосується використання
психологічних впливів, то потрібно виявити межу між
виховним і маніпулятивним ефектом виховання.
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ОДНА ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СТРАТЕГИЙ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация: Статья касается вопросов изменения технологии изучения иностранных языков как части
процесса гуманизации высшего инженерно-педагогического образования. Уделено внимание качественным
изменениям мотивации изучения иностранных языков со стороны студентов и опыту внедрения
современных коммуникативных методов обучения. Рассмотрены возможности развития рефлексивного
мышления, навыков самоанализа, самооценки и самостоятельной познавательной деятельности студентов
при помощи технологии языкового портфолио.
Ключевые слова: европейский языковой портфель, языковой паспорт, языковая биография, автономия,
рефлексивное мышление, самооценка, познавательная деятельность, мотивация.
Постановка
проблемы.
Социальные условия,
которые изменились за последние годы, новое
содержание и методы вузовских курсов, реализация
коммуникативного
подхода
в
профессиональнопедагогическом образовании требуют принципиально
нового подхода в решении проблемы формирования
культуры профессионального иноязычного общения у
студентов
инженерно-педагогического
профиля. На
этапе стабильной социализации личности, совпадающей
с периодом обучения в высших учебных заведениях и
овладением основами будущей профессии, должно
продолжаться формирование речевых умений и навыков
в рамках устойчивых методических систем. В то время
как
кроме
лингвистических,
методических,
педагогических дисциплин решаются отдельные задачи
обучения основной профессиональной коммуникации,
целенаправленное развитие компонентов профессиональной коммуникативной компетенции проходит
лишь только в отдельных курсах, а большие возможности
многих лингвистических дисциплин полностью не
используются. То есть цель комплексного развития
речевой личности будущего инженера-педагога, его
профессиональной иноязычной компетен-ции
не
достигается. Бесспорно, подобная задача не может
решаться в рамках отдельного курса, а только как
результат интегрирования усилий абсолютно всех
академических
дисциплин,
прежде
всего
лингвистических. Целью системы языковой подготовки
будущего
инженера-педагога
должно
быть
формирование основ профессиональной коммуникативной компетенции, культуры профессионального
общения, что означает способность к эффективному
общению в типичных ситуациях профессиональной
деятельности [1]. Главный принцип, который должен
быть положен в основу такой модели - личностная
ориентация. Целью
обучения должно
быть
не
формирование отдельных приемов речевого поведения, а
совершенствование качеств личности специалиста,
способного осознанно и квалифицированно действовать

в различных ситуациях. Вместе с тем в высшем
инженерно-педагогическом образовании наблюдаются
заметные противоречия на уровне специальной и
общекультурной
подготовки
студентов. Принцип
профессионализации предполагает узкую предметную
направленность, изучение и углубление в сущность той
науки, которая является основной специализацией. В
парадигме
высшего
инженерно-педагогического
образования в настоящее время не существует
однозначного
ответа
на
вопрос
относительно
оптимального сочетания общекультурной и специальной
подготовки. В стандартах наблюдается неоправданное
сужение
блока
гуманитарных
дисциплин,
что
противоречит
общим
тенденциям
в
мировом
образовательном пространстве, ориентированном на
гуманизацию образования.
Актуальность проблемы. Современная методика
преподавания иностранного языка на данный момент
ориентирована в основном на когнитивные, гностические
модели. Изучение и анализ практики показывает, что
мотивация студентов в процессе изучения иностранного
языка в инженерно-педагогическом вузе ориентирована в
большей степени на профессиональную деятельность и в
меньшей – на личностное самоопределение и
саморазвитие.
Потребности
студентов
в
коммуникативно-речевой деятельности при изучении
иностранного языка реализуются не в полной мере, что
можно объяснить недостаточной реализацией на
практике обучения в вузе технологиям личностно ориентированного обучения. Система традиционной
организации процесса обучения в высших инженерно педагогических заведениях имеет ряд существенных
недостатков. Мы считаем, что основные из них это:
отсутствие стимулов к регулярной и качественной работе
у студентов, недостаточная индивидуализация процесса
обучения и учения, низкий уровень самостоятельности
студентов и развития их творческих способностей.
Необходимость
совершенствовать
знания
по
иностранному языку (особенно по английскому) среди
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студентов стремительно растет, так как сейчас остро
возникает потребность в непосредственных контактах с
зарубежными
партнерами,
существует
реальная
возможность перспективной профессиональной карьеры
при условии владения иностранным языком на
достаточном уровне, то есть растет положительная
мотивация со стороны студентов.
Большинство
студентов считает приоритетным для себя научиться
читать на иностранном языке, но в то же время они
указывают на необходимость развития умений и навыков
профессионально-ориентированного
говорения
и
аудирования. Потребность
в
непосредственных
письменных контактах с зарубежными коллегами и
партнерами предопределяет необходимость развития
умений и навыков письма как вида речевой
деятельности. Таким образом, вполне обоснованно
утверждать, что общую цель обучения иностранному
языку уже на первом курсе можно определить как
комплексное формирование у студентов иноязычных
коммуникативных компетенций минимального уровня
развития в области чтения, говорения, аудирования и
письма для обеспечения общения в профессионально трудовой сфере [2]. На основе анализа опыта внедрения
современных коммуникативных методов обучения,
основанных на принципах активизации возможностей
личности, содержательно-ориентированного обучения
(content-basedapproach), обучения, центром которого
становится обучающийся (student-centeredapproach), и
обучения, когда студент работает индивидуально и
самостоятельно (learnerautonomyapproach) в аутентич ных для его будущей деятельности условиях с
аутентичными материалами (learnerauthenticityapproach)
можно делать выводы, что технологии развития
критического мышления, технология рефлексивной
практики, технология проблемного обучения и проектная
технология демонстрируют устойчивый позитивный
результат. Рефлексивная
практика
считается
значительным элементом когнитивно-познавательно й
студенческой деятельности и приводит к самостоятельному управлению процессом овладения языком.
Одним из результативных способов развития
рефлексивного
мышления
является
технология
языкового портфолио[3]. Сегодня языковой портфель
применяется во многих странах, как современная
пилотная программа при обучении иностранному языку
студентов высших технических заведений, в том числе и
в Украине.
Постановка задачи. В рамках данной статьи
рассматриваетсясовременнаятехнологияязыковогопортф
олио как средства автономного изучения иностранного
языка студентами инженерно-педагогического вуза, так
как он обеспечивает студентов критериями определения
уровня владения иностранным языком на определенный
отрезок
времени,
механизмами
самоконтроля,
планирования
процесса
собственного
обучения,
инструкциями и рекомендациями для приобретения
иноязычной компетенции. Сделана попытка определить
цели, задачи и составляющие языкового портфолио.
Изложение
основного
материала.
Языковой
портфель – это учебное средство и определяется как
«комплект документов, с помощью которых студент
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(владелец портфеля) анализирует и систематизирует свои
достижения и опыт в изучении иностранных языков,
собирает образцы выполненных работ, полученные
свидетельства
и
сертификаты,
и
тому
подобное». Языковой портфель способствует развитию
речевых умений и компетенций, необходимых для
будущей профессиональной деятельности. Он дает
возможность
детализировать
цели
преподавания
иностранному языку и, таким образом, точнее
сформировать академический процесс. За основу
украинского языкового портфеля берется «Европейский
языковой портфель», который был сконструирован
и апробирован в 1998–2000 годах Отделом языковой
политики при Совете Европы в Страсбурге. Он стал
применяться
в Европе
в период проведения
Общеевропейского года языков (2001) как механизм
помощи
формирования
поликультурности
и
полиязычности. Портфолио является и механизмом
мотивации студентов изучать иностранный язык, и
механизмом внедрения иноязычного обучения на
абсолютно всех стадиях школьного, профессионального
и непрерывного образования, что является необходи мыми средствами для формирования мобильности
студентов. Украинский языковой портфель содержит
общеевропейские компетенции владения иностранным
языком,
включенные
в Европейский
языковой
портфолио. Задачей языкового портфеля является
научить студентов изучать язык согласно принципу
автономии на протяжении всей жизни, непредвзято
давать оценку своему уровню владения языковыми
умениями и уметь представлять себя и свои навыки
каждому
человеку
или
компании
(например,
предполагаемому работодателю или организации, где
может продолжаться обучение и т. д.). В учебном
процессе Портфель должен играть значительную роль в
организации самостоятельной работы студентов, которая
является одним из ключевых положений в контексте
современных подходов
к высшему инженернопедагогическому
образованию. Именно
поэтому
наиболее перспективным для высших инженернопедагогических заведений в условиях кредитно модульной системы является введение языкового
портфеля
как
средства
автономного
изучения
иностранного языка, поскольку он обеспечивает
студентов критериями определения уровня владения
иностранным языком на определенный отрезок времени,
механизмами самоконтроля, планирования процесса
собственного
обучения,
инструкциями
и
рекомендациями
для
приобретения
иноязычной
компетенции.
Главной задачей портфолио является формирование
способностей рефлексии относительно проведенной
деятельности студентов, а именно развитие у них
навыков самостоятельно оценивать свой уровень
владения
иностранным языком
в соответствии
с европейскими нормами. Но языковое портфолио – это
не только результативное средство оценивать языковую
компетенцию студентов, он также выполняет основные
задачи
относительно
введения
в практику
многообещающей образовательной идеологии в сфере
преподавания иностранных языков, а именно: научить
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студентов верно оценивать свои достижения в овладении
иностранным
языком,
последующее
улучшение
собственных
знаний
и умений;
формировать
и поддерживать интерес студента изучать иностранный
язык в течение всей жизни; предоставить студенту
социальную мобильность в рамках единой Европы. На
сегодняшний день языковой портфолио является самой
популярной и распространенной в Европе формой
курсового портфолио. Все без исключения стадии
деятельности
и формы
оценивания
иноязычной
компетентности,
оценки и самооценки тщательно
разрабатываются в рамках проекта языкового портфолио.
Особенно важным является то, что на основе таблицы
языковых умений разрабатываются личные анкеты для
каждого уровня, что представляет собой продукт
взаимной договорённости всех участников этого проекта.
Таким образом, сертификат уровня достижений, который
затем выдается студентам, можно сравнить и представить
всем учебным заведениям, которые принимают участие
в данном проекте. Следовательно, таблица оценивания –
это стандарт качества, который признается всеми
участниками.
Языковой портфель состоит из трех разделов, каждый
из которых предоставляет возможности для реализации
этих
функций,
а именно: Языковой паспорт
(Languagepassport),
Языковая
Биография
(LanguageBiography) и Досье (Dosier) [4].Работа с
языковым портфелем начинается с раздела "Языковой
паспорт", который является свидетельством владения
иностранным языком студентом. Владелец портфеля
указывает собственный уровень владения иностранным
языком, приобретенный после окончания определенных
учебных заведений, согласно следующим шестью
уровнями владения иностранного языка для общих нужд:
элементарный пользователь (A1-Breakthrough, A2Waystage), независимый пользователь (B1-Threshold, B2Vantage),
опытный
пользователь
(C1-Efficien t
OperationalProficiency, C2- Mastery) [5]. Кроме того, с
помощью
таблиц
самооценки
владения
профессионально-ориентированными
коммуникативными умениями иностранного языка,
которые содержат детальное описание иноязычных
компетенций, студенты имеют возможность определить
свой
уровень
профессионально-ориентированного
владения
иностранного
языка,
а
именно
профессиональные умения по аудированию, чтению,
диалогической и монологической речи, письму и
переводу. Раздел «Языковая Биография» особенно важен
в организации собственной учебно-познавательной
деятельности студента, поскольку благодаря своей
структуре он позволяет наблюдать свои успехи и
оценивать результаты. С помощью этого раздела
владелец портфеля может систематизировать опыт
изучения каждого языка, определить свой уровень
овладения иностранным языком, ставить цели обучения
и планировать процесс их реализации, имеет
возможность
описать
ситуации
использования
иностранного языка в своей деятельности. Регулярная
работа со всеми компонентами раздела побуждает
студента постоянно оценивать собственную работу:
постановку цели, планирование реализации, хо д

выполнения,
результат,
соответствие
результата
цели. Раздел спланировано так, чтобы способствовать
именно
самостоятельной
работе
студента,
а
преподаватель
в
таких
условиях
становится
консультантом и координатором деятельности студента,
что
соответствует
европейским
стандартам
образования. Раздел "Досье" содержит всю информацию,
которая, по мнению владельца, может подтвердить
овладение определенными умениями иностранного
языка, а именно выполненные работы, такие как тесты,
письма, тезисы статей, проекты, учебные материалы
(тексты,
упражнения, образцы деловых
писем,
бухгалтерской и финансовой отчетности, аудиозаписи и
т.д.), а также сертификаты и свидетельства. Внедрение
Европейского языкового портфеля сопровождается
инновационными подходами к получению знаний,
развития умений и определение ценностей современной
молодежью,
использованием
современных
педагогических технологий.
Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Практический опыт европейских образовательных
кругов
по
созданию
языкового
портфеля
(EuropeanLanguagePortfolio)
дает
эффективные
результаты, а апробирование предложенных технологий
на разных этапах показывает сегодня, что благодаря
таким технологиям возможно последовательно и
поэтапно создать условия для приобретения студентам и
необходимых компетентностей. Европейский языковой
портфель осуществляет две функции: социальную и
педагогическую. Он
должен
научить
студенто в
проверять свое развитие на протяжении конкретного
периода, оценивать себя, устанавливать реальные
академические цели, достижение которых вероятно в
скором будущем и совершенствовать у студентов навык
рефлексии относительно проделанной работы.Языковой
портфель также с успехом реализует поддержку и рост
мотивации на абсолютно всех стадиях учебы и улучшает
ситуацию успеха в учебной деятельности, а именно
гарантирует формирование возможностей и готовности
студентов
самостоятельно
и постоянно
изучать
иностранный язык, заниматься самообразованием и с
помощью языкового портфеля использовать его в иных
сферах знаний.
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Summary: The article deals with questions concerning changing of foreign languages studying technologi es as a part of
humanization process of high engineer teacher education. It is given attention to qualitative changes in motivation of foreig n
languages studying from the direction of students and experience application of modern communicative training met hods. The
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ
ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті проаналізовано інтерактивне навчання на уроках англійської мови в вищих навчальних закладах.
Розглядаються чотири вида інтерактивного навчання та впровадження їх в навчальний процес з метою
покращення діяльності студентів при вивченні іноземних мов.
Ключові слова: інтерактивне навчання, кооперативного навчання, інтерактивні технології колективно –
групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань.
Постановка проблеми. Розвиток системи освіти,
придбання нових знань і навичок, практично корисних і
застосовуваних у роботі в епоху інформаційного
суспільства значно розширює можливості самореалізації
і сприяє кар'єрному росту. Сьогодні виникла потреба
суспільства у новій людині, яка буде здатною до
самостійних, відповідальних творчих дій, у людині з
креативним, вільним
від догм мисленням. Ця
необхідність
пояснюється об’єктивною потребою
суспільства в нових фахівцях, здатних до самостійних,
відповідальних дій, людині інтелектуальній, яка живе в
складному, повному потреб суспільстві і з готовністю
кваліфіковано їх вирішувати. Молоді фахівці повинні
мати навички спілкування англійською мовою і це стало
реальністю і необхідністю. Також визначимо, що на
сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних
мов з’явилося розуміння того, що навчальні ресурси
мережі Інтернет слід сприймати як альтернативний
ресурс. Серед передових методів у сучасному
навчальному процесі вивчення англійської мови, велику
увагу приділяють інтерактивним методам, основаних на
особистісно – орієнтованому підході до студента,
спрямованого на розвиток не лише творчого потенціалу
вивчаючого, але й на вміння мислити та швидко
реагувати, покращуючи комунікаційні навички. У
контексті навчання професійно – спрямованого усного
англомовного спілкування. 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. Пошук нових форм і
методів навчання в наш час – явище не тільки
закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: в умовах
гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового
навчання повинна бути направлена на формування
сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що
безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти
власну стратегію поведінки, здійснювати моральний
вибір і нести за нього відповідальність, тобто тако ї
особистості,
яка спроможна саморозвиватися і
самореалізуватися.
Мета роботи: Інтерактивна діяльність включає
організацію та розвиток діалогічного
мовлення,

спрямованих на взаємодію, взаєморозуміння, вирішення
проблем, важливих для кожного із учасників навчального
процесу. Тому метою даної статті є опанування
студентами умінь та навичок саморозвитку особистості,
що значною мірою вирішується шляхом впровадження
інтерактивного навчання, організації процесу навчання,
та також створити сприятливі умови засвоєння нового
матеріалу. Значна кількість основних методичних
інновацій
пов’язана
сьогодні
із
застосуванням
інтерактивних
методів
навчання.
Техноло гії
інтерактивного навчання можуть бути залучені до
проведення заняття в аудиторії або за її межами у формі
позакласового заходу. Методика проведення заняття є
активною, тобто жоден студент не залишається без уваги
і у сприятливій атмосфері навіть пасивні студенти
прагнуть бути активними учасниками.
Виклад основного матеріалу. Оскільки мова
залишається єдиною універсальною базою мислення,
знання іноземної мови слід розглядати з погляду
вдосконалення інтелектуальних здібностей студента. А
самореалізація веде до особистісного зростання.
Реалізація ідеї неможлива без розробки та впровадження
відповідних технологій навчання. Досягнути цього
можливо,
створюючи
інтерактивне
середовище.
Дидактичний
аспект
інтерактивних
техноло гій
досліджують
такі відомі вчені, як Г.М. Брос,
М.В. Кларен, Л.В. Пироженко, Н.Ф. Фомин, О.І.Поме тун, Н. Суворова та інші.
За Л.В. Пироженко та О.І. Пометун, визначають
умовну робочу класифікацію інтерактивних техно ло гій
за формами навчання (моделями), у яких реалізуються
інтерактивні методи. Їх розподіляють на чотири групи
залежно від мети заняття та форм організації діяльно сті
студентів: інтерактивні технології кооперативного
навчання, інтерактивні
технології
колективно
–
групового
навчання,
технології
ситуативного
моделювання, технології опрацювання дискусійних
питань [1,с.124-130].
Розглянемо кожну групу окремо.
До технологій кооперативного навчання належать такі
інтерактивні технології, як:
 робота в парах;
 ротаційні (змінні) трійки;
 два – чотири – всі разом;
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 карусель;
 робота в малих групах;
 акваріум.
Їх можна ефективно використовувати як на уроках
засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і
навичок. Це може відбуватись одразу ж після викладу
викладачем нового матеріалу, замість опитування, на
уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь і
навичок, або бути частиною узагальнювального уроку.
Кооперативне навчання можна здійснювати не тільки в
групах, а й у парах. Таку роботу застосовують, як окрему
технологію, і як підготовчий етап до роботи в групах.
Робота в парах сприяє позитивному ставленню до
навчання, розвиває вміння пристосуватися до роботи в
групах, підготовлює ґрунт для широкого і ефективного
застосування інтерактивних технологій. Вона дуже
ефективна на початкових етапах навчання англійсько ї
мови. При парній роботі студентам надається можливість
говорити, висловлювати свою думку. Робота в парах дає
час поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише
потім озвучувати свої думки перед слухачами. Вона
розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися,
критично мислити, переконувати, вести дискусію. Під
час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за
інших умов потребують багато часу. [2,с.58-60].
Інтерактивні технології колективно – групового
навчання, До цієї групи можна віднести інтерактивні
технології,
що передбачають одночасну спільну
роботу.До таких технологій відносять такі . як
 мікрофон
 мозковий штурм
 рішення ситуаційних задач
 мозаїка
Ця технологія використовується для засвоєння
великої кількості інформації за короткий проміжок часу,
а також для створення на уроці ситуації, яка дає змогу
студентам працювати разом. Технологія ситуативного
моделювання включає систему методів, які направлені не
на повідомлення знань, їхнє запам'ятовування і
відтворення, а спрямовані на організацію студентів для
самостійного здобування знань, навичок, умінь у процесі
активної пізнавальної діяльності. [4]. Інтерактивні
технології є побудовою інноваційного навчального
процесу, за допомогою включення студентів у навчальні
ігри. Технологія ситуативного моделювання дає змогу
наблизити процес навчання до реальної практичної
діяльності спеціалістів. Застосування такої техноло гії
навчання дає можливість сформувати у студентів вміння
використовувати
набуті знання для
вирішення
виробничих, в тому числі нестандартних ситуацій, сприяє
розвиткові
винахідливості,
вмінню
вирішувати
проблеми.
Наприклад: викладач створює ситуацію в ресторані.
Ситуація – холодна та не смачна їжа. Завдання –
рішення проблеми, під час виконання якої студенти у
спрощеному вигляді копіюють, моделюють процедури,
які зустрічаються в практичній діяльності.
Широко
використовуються
такі
варіанти
ситуативного моделювання:
 «Імітаційні ігри»
 «Симуляції»
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«Судове слухання»
«Громадські слухання»
За допомогою даної технології
можлива
компенсація таких недоліків традиційного навчання,
як пасивний характер засвоєння знань більшістю
студентів:
переважно
вербальних
характер
традиційного навчання, яке є ефективним лише для
тих студентів, у яких розвинуте абстрактне мислення;
масовість, коли викладач працює з усіма студентам и
(з масою) із кожним, але при цьому рідко
використовується колектив, як засіб розвитку
особистості. [5].
Технологія опрацювання дискусійних питань.
Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльно сті
студентів в процесі навчання. Сучасна дидактика визнає
велику освітню і виховну цінність дискусій. Вони вчать
глибоко розуміти проблему, займати самостійну позицію,
критично мислити, зважати на думку інших, краще
розуміти інших, формувати власний погляд на світ. У
світовій практиці використання дискусії у навчанні
набули поширення різні варіанти організації обміну
думок між учасниками, різні технології проведення дискусій. [3,с.13-15]. Це технології:
 Метод «Прес»
 Займи позицію
 Зміни позицію
 Неперервна школа думок
 Дискусія
Висновки. Інтерактивне навчання максимально
сприяє досягненню однієї з основних цілей навчання
англійської мови – розвитку вмінь вираження думки
англійської мовою, як в усній, так і письмовій формі,
причому воно дає можливість взаємозв'язаного навчання
усного й писемного висловлювання думки. Важливим
методичним принципом організації інтерактивно го
навчання є поєднання навчаючої діяльності викладача,
взаємонавчання студентів у групі і самостійної
навчальної діяльності кожного студента. Організація
інтерактивного навчання передбачає використання
рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі
аналізу обставин та відповідної ситуації.
Таким чином, процес навчання – не автоматичне
вкладання навчального матеріалу в розум студента. Він
потребує напруженої розумової роботи та її власної
активності
в
даному
процесі.
Використання
інтерактивних технологій дає можливість для фахового
росту, для зміни себе, для навчання.
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НАЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА
У статті досліджується результативність культурологічної освіти особистості юриста, яка
спрямована на визначення її смисложиттєвих установок і гармонійне входження в соціокультурний
простір, що включає і культурне самовираження національних інтересів; визначаються складові
національної культури юриста, як-от: національна ідея як культурологічно-правова програма діяльності
юриста, державна українська мова як символ країни, право як культурний феномен нації, національ не
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Постановка
проблеми.
Важливою проблемою
культурологічної освіти майбутнього юриста є процес
формування його національної культури. Зауважимо, що
суть цієї проблеми нині полягає у відродженні
національно-державницьких засад правничої діяльності,
що і є початком формування національної культури
правника. Вважаємо, що у поняття «юрист» потрібно
вкладати первинність національного і вторинність
загальнонаціонального. Ми виходимо з того, що право,
суб’єктами якого є фахівці-юристи, – це насамперед
велике інтелектуальне багатство народу, його культурні і
моральні традиції, його духовні надбання, які він
пов’язує з національною культурою, що є для нього
гарантом життя та інтеграції в європейський культурний
простір.
Метою статті є визначення гуманістично-ціннісно ї
спрямованості культурологічної освіти майбутніх
правників як на підгрунті визнаних загальнолюдських
правових цінностей, так і національних правових
традицій, які виводять на пізнання правових явищ через
національну культуру, дух нації, її менталітет.
Ментальність нації виявляється в домінуючих життє вих
настроях, у характерних особливостях світосприймання,
у системі моральних і правових вимог, норм, цінностей, у
формах взаємин між людьми та родинних засадах, у
принципах виховання, у ставленні до природи й праці, у
національному характері, у різних компонентах культури
етносу, у тому числі й правової. Етнічна традиція
уособлюється в сукупності стандартів поведінки, що
передаються через механізм умовного рефлексу,
сигнальної спадковості. Вона визначає своєрідність
правової культури кожного етносу. Незалежно від місця
перебування творців права, їх проживання у його
трактуваннях завжди можна віднайти справжню етнічну
традицію, вловити національний дух у праві, менталітет
у праві тощо. Тому нині, прагнучи вирішити внутрішні
суперечності сучасного українського демократичного
суспільства, варто пам’ятати про національний ду х
українського права, про етнічно-правові засади розвитку

суспільства (як це відбувається в інших державах).
Згадаймо, що герменевтика української національної філософії права трактує як джерело істини саму людину
через феномен національної культури, через розуміння
біоетики та етноетики української людини.
Виклад
основного
матеріалу.
Національна
парадигма життєтворення як вічна онтологічна основа й
вічна ціннісна мета виступає основним об’єктом культурологічних досліджень, спрямованих на розкриття
розуміння національної культури як багатомірної
реальності людського існування, у якій особистість
віднаходить можливість для самореалізації і творить
власну долю. Саме етнонаціональна культура є тією смисложиттєвою моделлю, що серед стихії минулих і
модерних культурних форм здатна бути дороговказом
для молодої людини, яка не тільки прагне вижити, а й
утвердитися у навколишньому світі.
Ідентифікація з українським народом, спільнотою
«українська нація», системою національних цінностей
визначає напрями розвитку свідомості індивіда дотично до
громадянського суспільства України. Зрозуміло, що на
сучасному етапі розвитку українського суспільства,
держави розвиток сформованості національної, суспільної
свідомості громадян є надзвичайно важливим фактором
європейського, демократичного розвитку українського
суспільства і української держави [2,с.34].
Культурна ідентичність в культурологічному розумінні
виводить особистість на свою сутність через індивідуальну
самототожність та цілісність з урахуванням таких категорій
як соціальний статус, стать, вік, роль в соціумі, наявність
взірців, норм, характеристика та культура певних груп
тощо. Ідентифікація як процес, що охоплює динамічні
процесуальні складові формування ідентичності, виступає
необхідною умовою успадкування соціокультурних
надбань.
Культурна ідентифікація має визначальне значення в
усвідомленні особою себе як члена певної спільноти через
засвоєння її цінностей, духовних імперативів, інтересів,
дотичності до пропагування української культури, мови,
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ініціювання важливих громадянських проектів до проявів
свідомої суспільно-політичної позиції.
Культурний простір виступає в цьому процесі як
поєднання надіндивідуальних, загальних форм зі світом
індивідуального самовизначення. Культура визначає
певний спосіб буття у світі, що стає універсальною формою
людського існування, в якій відбувається реалізація
внутрішнього зв’язку макрокосму і мікрокосму людини,
оскільки саме культурне поле життєдіяльності людини дає
їй можливість усвідомлювати своє життя одночасно і в
центрі живих соціальних відносин, і в універсумі ідеальних
гармоній. Енергія культуротворчої самореалізації людини
відображається в створених нею цінностях, які духовно
збагачують нові покоління, сприяючи їх культуротворчій
діяльності, спрямовуючи їх вітальні сили і духовну енергію
в русло творчості, гармонізації й удосконалення світу і себе.
Проблема національної природи права досліджувалася в
працях
М.С. Грушевського,
Б.О. Кістяківського,
М.І. Костомарова, В.К. Липинського, Л.Й. Петражицького,
А.І. Яковліва. Наукові дослідження з національної природи
права та
національної культури як
складової
правосвідомості юриста знаходять відображення в працях
С.Д. Гусарева, В.М. Кампо, В.П. Капелюшного, Д.А. Керимова, М.І. Козюбри, О.М. Костенка, Т.Г. Мехеда, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакуна, С.С. Сливки, Ю.С. Шемшученка,
Л.Є. Шкляра.
Л.Є. Шкляр, досліджуючи національну природу
права, простежує, як право репрезентувало українську
культуру загалом, якою мірою це було органічним для
українського менталітету тієї чи іншої епохи і як саме
відбувався синтез свого, національно-автохтонного, і чужого, запозиченого, як на автохтонній основі традиційно ї
української культури виникло “звичаєве право”, яке
значною мірою забезпечувало тяглість національно ї
культури в одній зі специфічних ділянок її буття, а саме –
у праві та правосвідомості [7,с.261].
Правова реальність є багатовимірною й сягає своїми
коренями в надкаузальний світ, де криються причини
причин, вищі, абсолютні першонорми й першоцінності,
які й задають людині певну модель соціальної поведінки.
Культура все ґрунтовніше починає усвідомлюватися
як найважливіший здобуток нації, її вартість і сутність, бо
культура – це те, що зберігає й утверджує не лише
особистісне, але й національне існування в певному
культурному (національному) життєвому світі. Національна культура стає одним із визначальних факторів
прогресу суспільства, його державності, формування
національної ідентичності. Коли система цінностей
національної культури, її норм і приписів перетворюється
на внутрішню програму життєтворчості людини (особистості), це забезпечує функціонування, сталість і
надійність відповідної сфери соціуму, у тому числі через
професійну діяльність.
Проблема
національної
ідентичності
набуває
особливого значення ще й тому, що нині, у період
активних
процесів
міграції
та
урбанізації,
соціокультурного “розламу” між нормативно-ціннісним и
системами, одна з яких знаходиться в стані глибоко ї
кризи, а друга лише починає формуватися, дуже часто
проявляє себе морально-правова свідомість маргінальної
особистості. Маргінальне становище може сприяти

набуттю особистістю внутрішньої свободи, вивільненню
з-під влади жорстких ідеологічних стереотипів, але воно
породжує й відчуження людини від високих духовних
цінностей, виродження людськості, сприяє проявам
девіантної поведінки, що, у свою чергу, однозначно веде
до
духовної
загибелі.
Суб’єктом
культурно ї
маргінальності стає індивід, чиї культурні корені
підриваються, що призводить до відчуження від
традиційних для його предків етнічних, національних,
морально-правових, релігійних та інших духовних цінностей. А це, із свого боку, унеможливлює залучення до
цінностей і духовності національної культури, яка є для
нього чужою. І якщо мова йде про особу майбутнього
юриста, то слід пам’ятати, що право стає засобом
забезпечення дієвості духовних цінностей лише тоді,
коли воно є складовою багатогранного механізму
ментальності нації як специфічного способу сприйняття
(аперцепції) і розуміння (інтерпретації) етносом свого
внутрішнього світу, коду нації, багатовікового культурно-історичного досвіду. Цей феномен має, передусім,
практичне спрямування: перевірений поколіннями досвід
орієнтує людину на те, що слід використовувати й
розвивати, а чого уникати, як вижити й утвердитися в
довколишньому світі.
Отже, глибина і якість культурологічних знань у
тріаді “етнос – культура – нація” забезпечують індивідів
інформацією про світ, соціальні та природні явища,
дозволяють зробити їх кваліфікований аналіз і виробити
програму дій. Чим більший об’єм культурологіч них
знань, тим більше дії індивідів і суспільства в цілому
будуть наближатися до оптимального вирішення
ситуацій життєдіяльності.
Наприклад,
індивід
і
суспільство зіставляють свої дії з певними нормами, приписами, законами. І тоді індивід діє в межах Конституції,
законів і підзаконних актів, суспільство – у межах
міжнародних нормативно-правових угод, договорів,
протоколів тощо.
Професійна правосвідомість юриста містить усі
основні елементи духовності та культурного надбання
людства. Самі по собі професійні знання ще не
визначають змісту правосвідомості юриста. Так,
В.В. Оксамитний, визначаючи аспекти професійної
підготовленості юриста, як-от: рівень оволодіння юридичними знаннями, професійною спеціалізацією, знання
чинного
законодавства
та
вміння
ефективно
застосовувати його у вирішенні складних професійних
ситуацій, водночас установлює культурну сутність особи
юриста: знання про світ, про другу природу, створену людиною через переосмислення процесів культурного
розвитку людства, світоглядне підґрунтя життєдіяльно сті
людини, здатність до вибудови адекватно-логічної моделі
самореалізації в соціумі. Адже культурологічні знання є
основою існування індивіда й разом із ним становлять
найбільшу цінність у розвитку людського світу та світу
загалом, у тому числі розкривають детермінантне поле
культури, яке є визначальним у сучасному правознавстві.
І це відповідає визначенню смисложиттєвих установок
особистості, спрямованих на її гармонійне входження в
максимально широкий соціокультурний простір, який
включає і культурне самовираження національних
інтересів.
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Отже, вивчення історико-правових феноменів у
широкому
культурологічному
контексті
–
загальнолюдському й національному – сприяє збагаченню духу та професійної свідомості майбутнього
юриста, його вмінню використовувати й упроваджувати
культурно-правові здобутки та загальнолюдські цінності
у досягнення політико-правової мети нації в сучасному
державотворенні в Україні. Саме так можна визначити
зміст національної культури юриста, який виводить на
такі її складові елементи: національна ідея як
культурологічно-правова програма діяльності юриста;
державна українська мова як символ незалежної держави,
культурний феномен нації, мовлення, мовленнєвий
режим та етикет, національне мислення; виконання
державного (конституційного) і національного обов’язку.
Загальновідомою є теза, що духовним вираженням
єдності нації є національна ідея, яка відображається в
національній самосвідомості, національному характері,
національній психології, національних почуттях, історії
національної культури. Це настанови, що стають невід’ємними складовими сутності людини як особистості й
знаходять
вираження
у
сформованих
нею
культурозначущих нормах, які, у свою чергу, визначають
спрямованість життєтворчості особи, у тому числі в про фесійній діяльності, громадянській позиції національних
юристів. Фахівець ідентифікує себе з національною
єдністю людей в єдиному суспільному процесі, тобто
культуротворчому житті в межах певної історичної
спільноти, яке визначає внутрішню інтенційну настанову
його “Я” у межах нації. Національна ідея відтворює синтетичний погляд на власну націю, етнічну спільність як
простір, у якому здійснюється самовизначення особи на
ґрунті усвідомлення неповторності цього простору.
Водночас нація, виходячи на процес становлення у всесвітньо-історичному процесі, прилучає до нього й певного
суб’єкта, що й визначає зміст континууму “Я” – нація – світ
людства”.
Основними чинниками національної ідеї є право й
держава, які формуються під її безпосереднім впливом.
Саме в праві як одному з державних атрибутів ми
вбачаємо складову національної культури українського
суспільства, а у формах і способах його реалізації –
національну культуру юриста [6,с.144].
Попри те, що українська земля була своєрідним
“етнічним котлом”, український народ ніколи не жив
“позичками”, рецепцією чужих культурних надбань. Про
це свідчить, наприклад, факт несприйняття тілесних
покарань в українському законодавстві (маються на увазі
візантійські впливи). Ми можемо говорити про
автохтонні корені давньоруського права, про підґрунтя
“звичаєвого права”, яке було вираженням моральної сили
народних звичаїв. Незважаючи на подальший вплив
магдебурзького (німецького) права, українське звичаєве
право продовжувало діяти, більше того, у галузі
законодавства, що називається “приватним правом”, воно
було запозичене литовськими землями (XIV – поч. XVI
ст.). До того ж це право чинилося звичною
староукраїнською мовою (вона була спільною і для
білорусів – “українсько-білоруська мова”), яка внаслідо к
високого авторитету українських законів стала навіть
офіційною мовою Литовської держави (с. 269) [7, с. 262].
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Згадаймо ще Литовські статути (1-ша, 2-га і 3-тя редакції). Згадаймо Гетьманське право (“універсали”),
“постанови” Генеральної Ради, Зборівський мир
(1649 р.), Переяславську угоду як не дієвий, але правовий
зразок). За час правління Гетьманського уряду бу ло
завершено редакцію кодексу законів “Права, по которым
судится малороссийский народ”.
Історико-культурний екскурс у минуле української
свідомості дає можливість зробити висновки: наша
правосвідомість має глибокі національно-культу р ні
корені; українська правосвідомість уже в давнину
відзначалася гуманністю і лібералізмом, як і вся
українська культура; національні традиції права виводять
на історичний фундамент української культури, який став
рушійною силою повноцінного духовного відродження
нації.
Отже, досліджуючи проблему закладення основ та
розвитку української національної ідеї, ми ідентифікуєм о
її з історією розвитку як права, так й Українсько ї
держави,
розвій
якої,
зокрема,
Д.І.
Донцов
охарактеризував таким чином: “Державні змагання
українського народу проявлялися в різних формах:
спершу в таких державних збудуваннях, як князівство
Київське, королівство
Галичини й Володимирії,
українська республіка – Гетьманщина (1654–1734 рр.),
далі у формі автономної провінції чужої держави, то
знову в кривавих, періодично повторюваних війнах,
проти кожної держави, котрими українці насильством
були підбиті (боротьба з Литвою, Польщею й
Росією)” [3,с.8].
Як зауважує Я.С. Калакура, сучасна парадигма
української національної ідеї базується на власній історії,
яка є складовою етногенезу українського народу, його
національного визначення. Ефективність національно ї
ідеї зумовлена її зв’язком з культурою, яка є критерієм
самобутності та окремішності нації.
Звідси національна ідея, на нашу думку, повинна
уособлювати особливості світосприйняття й менталітету
українців. Остаточне її формування й досі є актуальним
завданням нашої національної еліти. Ця ідея має
відповідати цілям вибудови громадянського суспільства
при збереженні самостійності та суверенітету держави, її
соборності й територіальної цілісності, національної
ідентичності та самобутності, що повинно здійснюватися
й утверджуватися в праві як найважливішому державному
атрибуті. Саме такі підходи визначають національнодержавницькі засади правничої діяльності майбутнього
юриста.
Національна ідея має багато складових – це мова,
культура, традиції, ментальність, світобачення, дух нації
тощо, завдяки яким і зберігається український народ як
корінна нація. Дійсно, як переконує світовий досвід, в
основі духовного єднання етнічної спільноти завжди
лежала й тепер лежить, насамперед, мова.
У Конституції незалежної України, прийнятій 28 червня
1996 р., у статті 10 записано: “Державною мовою в Україні є
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і
функціонування української мови у всіх сферах суспільного
життя на всій території України” [4, с. 63]. Конституційний
Суд України у своєму рішенні від 14 грудня 1999 року дав
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таке тлумачення цього та інших пунктів Конституції: “Положення Конституції України зобов’язують застосовувати
державну – українську мову як мову офіційного спілкування
посадових і службових осіб при виконанні ними службових
обов’язків, у роботі і в діловодстві органів державної влади,
представницького та інших органів Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, а також у навчальному процесі в державних і комунальних навчальних закладах України”.
Отже, єдиною державною мовою на території
України, якщо ми не хочемо бути відкинутими назад у
своєму інтелектуальному розвиткові, може й повинна
бути лише українська мова. Вона багата (недавно вийшов
“Великий тлумачний словник сучасної української мови”
на 170 тис. слів, готується до друку словник на 200 тис.
слів),
високорозвинена, унормована й, основне,
якнайкраще пристосована саме до українського
менталітету, бо її витворили наші, а не чужі предки, саме
до українських відомих і невідомих природних умов, бо
виникла й шліфувалася на нашій, а не на чужій землі
[8,с.169]. Із цих міркувань українська мова стає
найважливішим чинником національної безпеки, не
менш істотним, ніж екологічний та військовий.
Безперечно, кожному юристові необхідно засвоїти мовну
культуру, сприяти викоріненню проявів ігнорування
державного статусу української мови й цим самим
зміцнювати її соціальний престиж.
Статус права є надзвичайно високим і відповідальним ,
і його мова – це показник рівня культури наших
законодавців, показник їх поваги до громадян, для яких
вони пишуть закони. Тому, формуючи норми права і
утверджуючи їх, юрист просто зобов’язаний досконало
знати й не порушувати норми рідної мови, без знання
яких не може сформуватися культурний і цивілізований
юрист сьогодення,
який
достойно
захищатим е
національні інтереси України.
Важливим є розуміння, що мова – це не просто спосіб
комунікації, передачі й вираження думки. Головна
функція мови – формування концептуального образу
світу, у тому числі світу національної культури й
національної ментальності. І носієм мови є вже не просто
людина, а особистість із сформованою свідомістю,
складним внутрішнім світом і визначеним ставленням до
проявів життєтворчості, до інших людей. При цьому
мова, як виразник внутрішнього світу людини, є мірою
розвитку її розумових і морально-духовних якостей. Вона
є найважливішим засобом національної ідентифікації
людини, її визначеності як суб’єкта соціокультурного
життя у вияві таких категорій, як простір, час, доля,
філософія, совість, віра тощо – системи координат, яка
формує мовну особистість як множинно-компонентну парадигму мовленнєвих особистостей, проявлених у
реальному спілкуванні, у діяльності [5,с.121]. Саме на
рівні
мовленнєвої особистості
виявляються
як
національно-культурна специфіка мовної особистості,
так
і національно-культурна
специфіка
самого
спілкування.
Ціннісний,
світоглядний,
культурологічний
особистісний компоненти мовного розвитку визначають
рівень освіченості, інтелекту, соціалізації, мовленнєвого
етикету й виводять на рівень національної культури

юриста, характеризують його ставлення до своєї мови,
розуміння того, що мова визначає сучасне та майбутнє
нації, що вона не тільки соціальний, а й антропологічний
феномен і, як українська нація, є культурно-історичним
фактом, формою безсмертя етносу [1,с.185].
Варто при цьому пам’ятати, що в процесі історико культурного розвитку української нації українській мові
було перекрито високі контексти, щоб зберегти їх лише
для російської культури. Інтелігентний українець завжди
був небезпечний для режиму, незалежно від того, якою
мовою він користувався. Краще було, коли українська
мова звучала як екзотична простонародна говірка, а не як
мова культури.
Наступним важливим компонентом національної
культури юриста є розвиток мовлення, що вимагає
оволодіння основами мовленнєвої комунікації відповідно
до проблем спілкування в кожній можливій ситуації
незалежно від функціонального стилю, форми мовлення.
Проблема мовлення є
провідною в
сучасній
лінгводидактиці й методиці навчання мови. Вона має як
соціологічний, так і особистісний характер, оскільки
повноцінний розвиток особистості, її прагнення про фесійно зреалізуватися можливі лише за достатньо високого
рівня мовленнєвого розвитку. Варто пам’ятати, що в
процесі оволодіння мовленнєвою культурою тісно
переплітаються вихідні функції мови – комунікативна й
когнітивна (мисляча). Професія юриста зорієнтована на категорію
взаємодії
“людина-людина”.
Тому
комунікативний аспект у діяльності правника є одним з
домінуючих. Наприклад, слідчий у процесі пошукової
діяльності збору криміналістично важливої інформації
отримує її від людей шляхом спілкування з ними. Майстерність володіння словом допомагає йому перемогти свого
опонента, отримати відповідну
інформацію, яка
відображається в спеціальних, передбачених законом,
формах: протоколах, постановах тощо. Цей фактор знову
ж таки вимагає від фахівця доброго володіння різновидами
мовленнєвої культури, навичками швидкого переведення
усного мовлення в мовленнєві письмові форми. Тому
важливою складовою професіограми, наприклад, слідчого
є комунікативна діяльність, яка включає такі компоненти:
уміння слухати людину, уміння говорити з людиною,
уміння переводити зміст усного мовлення в письмові
форми мови.
У зв’язку з цим нагальною видається потреба у
підготовці та виданні словника сучасної української
правничої мови, що сприяло б якісному засвоєнню
майбутніми фахівцями професійної термінології. Такий
проект став би надзвичайно важливим спільним доробком
філологів і правників.
Отже, якісно сформоване ставлення до рідної мови, до
національної ідеї, до національних духовних вартостей
визначає особистісну значущість й імперативність
професійного обов’язку майбутнього юриста, смисл його
духовного та практичного життя, його світогляд,
моральність і правосвідомість.
На нашу думку, викладачів культурологіч них
дисциплін, сучасна вища освіта має сприяти створенню
максимально повних умов для виявлення в сутності
молодої людини істинно людського, орієнтованого на
цілісну організацію її свідомості, суто гуманітарного
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знання у всіх фундаментальних професійних галузях, а не
лише виключно у гуманітарних, в тому числі
культурологічних предметах. Такою є мета загально ї
університетської освіти як принципово гуманітарної,
людиноцентрованої і такої, що постулюється у сучасній
психології
і педагогіці особистісно-орієнтованою,
спрямованою на формування цілісного та універсального
світогляду майбутнього фахівця.
Саме така молодь є найперспективнішою верствою
української нації, оскільки поряд із безумовними
успіхами в освоєнні професійних навичок та здібностей
має чимале майбутнє для вдосконалення своїх потенцій,
творчих сил і прагнення щодо активної самореалізації. Ці
молоді люди відзначаються високим рівнем освіченості,
інтелекту, професіоналізму, особистісної культури.
Можна стверджувати, що механізм свідомого
включення до простору рідної культури включає такі
складові: визначення себе у ставленні до інших людей у
культурному просторі; вироблення ставлення до світу у
цілому; формування світогляду; вибудову власної
системи цінностей; свідомий вибір соціокультурно ї
форми для здійснення життєтворчості.
Висновки.
Підбиваючи підсумки дослідження
окремих складових національної культури юриста й
формулюючи висновки, можна стверджувати, що
національно-правова парадигма становлення юристафахівця виводить на такі підходи до її реалізації:
- для
конституювання,
становлення
і
функціонування правової свідомості великого значення
набувають уроки історичного минулого, які через
національну культуру визначають значущість та
імперативність особистості юриста і його здатність
виходити на якісний рівень професіоналізму;
- усвідомлення сутності національної ідеї сприяє
формуванню в юристів почуття національного обов’язку,
адекватного розуміння політичних, ідеологічних й
економічних труднощів у процесі розбудови держави,
зобов’язує підпорядковувати
діяльність
з метою
зміцнення та регулювання суспільних відносин праву;
- серед культурних форм, за допомогою яких юрист
зв’язує своє одиничне існування і здійснення соціальної ролі
через професійну діяльність із загальновизначеними
принципами національного буття, однією з найважливіших є
захист та утвердження української мови як державної,
мовного та мовленнєвого етикету, культури публічного
мовлення, етики й культури письма. Це – національний
обов’язок юриста, що набув правового змісту, оскільки
Основний закон закріпив результати багатовікової боротьби
українського народу за свою рідну мову й таким чином відкрив один із найважливіших шляхів примноження здобутків
національної культури [6,с.127].
Отже, необхідність культурологічного підходу до права
та до підготовки правників зумовлена тим, що правові
явища містять, окрім суто юридичних значень,
багатополярні вияви культурно-історичних смислів, які
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включають усю сукупну інформацію про матеріальний та
духовний світ, соціальні утворення, індивідів. Культурологічні знання набувають змісту енергетично-інформаційного
поля самореалізації суб’єкта, яке включає й духовноенергетичні гени національної спільноти.
Усе це свідчить про необхідність подальшого
дослідження проблем культурологічної освіти майбутніх
правників з урахуванням проявів та значущості множини
культур у їх професійному становленні.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Розглянуто наукові підходи до використання сучасних інформаційно -комунікативних технологій в освіті
під час викладання іноземної мови. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо використання
інформаційно-комунікативних технологій в навчанні іноземної мови. Досліджено напрямки використання
сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови у вищих навчальних
закладах України.
Ключові слова: сучасні інформаційні технології, інформаційно-комунікативні технології, мультимедійні
засоби навчання, комп’ютерні навчальні програми, автоматизовані навчальні курси, глобальна мережа
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Постановка проблеми. Українська освіта сьогодні
стоїть на порозі значних зрушень у розвитку та
запровадженні інноваційних технологій для покращення
загальної якості освіти. Важливим напрямом розбудови
для українських освітян є сфера інформаційної
грамотності та запровадження ІКТ у всі освітні процеси,
починаючи від процесу навчання до процесів управління
освітою та моніторингу освітніх результатів. Велика
увага приділяється розробці стандартів ІКТ в освіті
завдяки інтеграції України у загальносвітові освітні
процеси
та
мережі.
Інформаційно-комунікаційні
технології за короткий час стали невід’ємною складовою
сучасного суспільства. Сьогодні вільне володіння цими
технологіями є складовою базової освіти. Впровадження
в освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також
удосконалення організації освітнього закладу та
управління ним.
Використання ІКТ у викладанні іноземної мови
дозволяє інтенсифікувати освітній процес, прискорити
передачу знань і досвіду, а також підвищити якість
навчання й освіти. Застосування ІКТ на заняттях з
іноземної мови дає змогу студентам формувати навички
та уміння читання, використовуючи матеріали глобально ї
мережі, вдосконалювати уміння письмового мовлення,
поповнювати словниковий запас, налагоджувати та
підтримувати зв’язки і контакти зі своїми однолітками в
будь-якій країні світу, вдосконалюючи одночасно
комунікативні навички, мати доступ до статей, газет,
журналів, книг, аудіо – та відеоматеріалів з будь-яких
країн світу [1].
Огляд стану моніторингових досліджень. Останнім
часом помітно зросла кількість досліджень, предметом
яких стало використання ІКТ у навчальному процесі.
Темі використання ІКТ у навчальному процесі
присвячено роботу таких науковців, як Я.В. Булахова,
О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А.
Міщенко та інші. Розробкою і впровадженням у
навчальний процес сучасних ІКТ займаються такі
дослідники як, Полат Е.С., Дмитреєва Е.И., Новиков С.У.,
Полілов Т.А., Цвєткова Л.А. та багато інших.

Велика кількість наукових праць іноземних авторів
заслуговує уваги. Все більше авторів зарубіжних
науковців акцентує увагу на можливостях використання
TICE-technologies de l’information et de la communicatio n
pour
l’education
(інформаційно-комунікативних
технологій для освіти) [2, 3]. У більшості публікацій
науковці пропонують авторський підхід до проведення
мультимедійних
конференцій
та
створення
інтерактивних сайтів. Все більше висвітлюється думка
про необхідність відкриття порталів для самоосвіти. На
цих
порталах
можна розміщувати
тести
для
самоконтролю знань студентів, що допомагає визначити
студентам рівень володіння іноземною мовою [4].
Розвиток креативного письма можливий завдяки
електронному листуванню [4, 5]. Clijsters W. [4] свідчить
про ефективність використання ігор та олімпіад для
навчання мов. Torres M.-H. C. [6] розповідає про переваги
проведення
мультимедійних
конференцій,
які
розвивають різні компетенції; Cord B., Ollivier CH. [7],
Henri F., Lundgren-Carol K. [8] наголошують на перевагах
кооперативного навчання за допомогою інтерактивних
сайтів Canal Reve, Imagiers, Olyfran та інших. Ці сайти
надають можливість студентам віртуально зустрічатися
на сайті, обмінюватися думками, точками зору, вести
бесіду іноземною мовою. Malin F.[9] свідчить про
можливості використання інтерактивних сайтів для
розвитку читання та письма на форумах для спілкування
та проведення конкурсів.
Таким чином, в останні часи, використання ІКТ в
процесі викладання іноземної мови розкриває досить
широкі можливості для підвищення якості навчання
студентів українських вищих навчальних закладів.
Завдання дослідження. Мета статті – з’ясувати
можливості використання сучасних інформаційнокомунікативних технологій під час викладання іноземних
мов та визначити основні перешкоди на шляху їх
активного впровадження в освітній процес в українських
навчальних закладах.
Результати дослідження. Сучасні ІКТ розкривають
перед усіма учасниками освітньо – виховного процесу
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необмежені можливості щодо творчого їх використання.
Застосування мультимедійних програм значно розширює
та урізноманітнює програму вивчення іноземних мов у
навчальному закладі, надає доступ до різноманітних
автентичних матеріалів (комп’ютерне подання мовного
матеріалу на основі художньої літератури, статей,
матеріалів інформаційних сайтів; робота зі словником,
ін.), спонукає студентів до вивчення іноземних мов,
розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм
можливість працювати над мовою у зручному для них
темпі, сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання
та ефективному оволодінню іноземною мовою.
Фахівці відзначають, що застосування у навчальному
процесі інформаційно - комунікаційних техноло гій
прискорює накопичення активного словникового запасу
з іноземних мов у 2–3 рази, адже при комп'ютерному
навчанні засвоюється набагато більша кількість
матеріалу, ніж за той самий час в умовах традиційного
навчання [10]. Підвищується об'єктивність контролю
знань – на 20–25% та значно заощаджується навчальний
час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань
всіх
учнів. Здатність
комп’ютерів
накопичувати
статистичну інформацію в ході навчального процесу
(кількість
помилок,
правильних/неправильних
відповідей, звертань по допомогу, часу, витраченого на
виконання окремих завдань і т.п.) дає змогу викладачеві
судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів.
Визначення сучасного етапу розвитку суспільства,
інтенсивний
розвиток
сучасних
інформаційнокомунікативних технологій, визнання необхідно сті
освіти протягом всього життя людини – все це визначає
необхідність широкого використання інформаційних
технологій в системі освіти в цілому та при викладанні
іноземної мови зокрема.
Сучасні інформаційні технології – це форми і методи
передачі інформації при допомозі новітніх засобів та
пристроїв
зв'язку
(телебачення,
комп'ютеризація,
Інтернет та мобільна мережа зв'язку ).
Інформаційно-комунікаційні
технології
–
це
сукупність
методів,
засобів
і прийомів,
що
використовуються для добору, опрацювання, зберігання,
подання, передавання різноманітних даних і матеріалів,
необхідних для підвищення ефективності різних видів
діяльності [11]. На думку доктора технічних наук,
професора, академіка НАПНУ В.Ю.Бикова «на основі
поєднання традиційних педагогічних та інформаційно комунікаційних технологій навчання вдається значно
ефективніше розвинути і примножити природні задатки і
здібності людини. Використання цих технологій у
процесі навчання створює додаткові умови і спричинює
появу нових цілей та оновлення змісту освіти, дає змогу
досягти значно більших результатів
навчальної
діяльності, забезпечити для кожного учня, студента
формування і розвиток їхньої власної освітньо ї
траєкторії» [12].
Комп’ютерні навчальні програми в навчанні
англійської мови стали використовуватися з 80-х рр. XX
в. Автоматизовані навчальні системи (АНС) відносяться
до так названих комбінованих технічних засобів
навчання. Вони призначені для реалізації за допомогою
комп’ютера, що працюють у діалоговому режимі,

функцій по пред’явленню навчальної інформації в
зручній для сприймання формі, індивідуалізовано м у
керівництву
навчальною
діяльністю
в
хо ді
програмованого, проблемного навчання; контролю знань,
а також для забезпечення доступу до обчислювальних,
інформаційно-довідкових і інших ресурсів комп’ютера.
Розглядаючи проблему інтеграції ІКТ у освітньому
процесі, варто зазначити, що на сучасному етапі значна
увага
приділяється
матеріально-технічно м у ,
програмному, методичному
забезпеченню
щодо
використання ІКТ у навчально-виховному процесі.
Проведення моніторингових, аналітичних та інших
досліджень на рівні держави, участь у міжнародних
проектах, сприяє виробленню стратегічних підходів до
впровадження ІКТ у навчальний процес, що значною
мірою сприяє виявленню тенденцій та аналізу проблем і
просуває їх розв'язання. Сьогодні в Україні на
державному рівні робляться певні кроки для
впровадження ІКТ у освітній процес [13].
Мультимедійні засоби навчання займають важливе
місце
у
розвитку
інформаційного
суспільства.
Мультимедійні засоби навчання– це комплекс апаратних
і програмних засобів, що дозволяють користувачеві
спілкуватися
з
комп’ютером,
використовуючи
різноманітні, природні для себе середовища: графіку,
гіпертексти, звук, анімацію, відео. Мультимедійні
системи
надають
користувачеві
персонального
комп’ютера такі види інформації: текст; зображення;
анімаційні картинки; аудіо коментарі; цифрове відео .
Технології, які дозволяють з допомогою комп’ютера
інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати
різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і
способи
обміну
інформацією,
називаються
мультимедійними [14].
І.В. Ставицька [15] пропонує такі способи
застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі:
1. використання електронних лекторів, тренажерів,
підручників, енциклопедій;
2. розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальни х
ігор з використанням штучного інтелекту;
3. моделювання процесів і явищ;
4. забезпечення дистанційної форми навчання;
5. проведення
інтерактивних
освітніх
телеконференцій;
6. побудова систем контролю й перевірки знань і
умінь студентів (використання контролюючих програм тестів);
7. створення і підтримка сайтів навчальних закладів;
8. створення презентацій навчального матеріалу.
Сьогодні Україна приймає активну участь у
поширенні використання автоматизованих навчальних
курсів вивчення іноземних мов. На початковому етапі
ознайомлення з дисциплінами студенти вже мають
можливість: тренувати правопис; вивчати лексичний
матеріал; удосконалювати
розуміння аудіотексту ;
розвивати техніку читання; вивчати граматику; тренувати
вимову. Використання комп’ютера під час викладання
іноземних мов надає можливість моделювати умови
комунікативної діяльності у різноманітних вправах.
Великі можливості у підвищенні ефективності процесу
викладання іноземних мов надає використання мережі
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Інтернет. Зазвичай, найпростіше застосування Інтернету
у навчанні іноземних мов – це використання його як
джерела додаткових матеріалів. Однак, найповніше
можливості Інтернету розкриваються при використанні
його у навчальній аудиторії: це можуть бути спеціальні
тренувальні вправи для дистанційного навчання мов,
електронне листування з іноземними партнерами, творча
діяльність цілих колективів при створенні інтерактивних
журналів, тощо. Інтернет дає студентам доступ до
інформації, включаючи аудіювання, читання і письмо.
Студенти можуть працювати в комунікативному
середовищі в реальному часі або вибирати засоби, які
дадуть їм змогу створити і перевірити повідомлення;
зайти на форум і поспілкуватися з одним або декільком а
співбесідниками. Електронна пошта дозволяє студентам
підтримувати зв’язки з носіями мови, спонукає їх до
діалогу з ними. В той же час існує своєрідна «небезпека»
в застосуванні електронної пошти: особисте листування
(навіть з носіями мови) недостатньо формалізоване, а
тому існує ризик закріплення невірних навичок
формулювання письмової думки [13].
Все частіше в українських навчальних закладах постає
питання про застосування у процесі навчання іноземним
мовам комп’ютерних технологій та мережі Інтернет. Так,
в Українській інженерно-педагогічній академії з 2014
року введено в дію мережу дистанційної освіти, завдяки
якій студенти можуть виконувати завдання та тести з
іноземної мови. Такий засіб дозволяє викладачам
академії зручніше контролювати якість виконання вправ
Однак, існують певні перешкоди застосування ІКТ у
багатьох ВНЗ України. До них відносяться: недостатня
матеріально-технічна база, недостатнє програмне та
методичне забезпечення, обмеженість доступу до
Інтернету. Усунення цих проблем дозволить викладачам
підвищити якість викладання іноземних мов у ВНЗ
України.
Слід зазначити, що сьогодні комп’ютеризація
навчання іноземної мови активно розвивається. ІКТ
використовуються при підготовки викладачів та
студентів до занять, в організації дистанційних курсів та
під час самих аудиторних занять. Все частіше наші
викладачі на практичних заняттях застосовують
мультимедійні презентацій, аудиозаписи, відеороліки,
тощо.. Враховуючи той факт, що навчання іноземної
мови, яке відбувається далеко від мовленнєвого
середовища, завжди сприяє зменшенню мотивації до
навчання цієї мови, вважаємо, що одним з ефективних
засобів підвищення такої мотивації є створення
персонального середовища спілкування іноземною
мовою через широке використання ІКТ (зокрема мережі
Інтернет).
Висновки. Таким чином, ІКТ беруть на себе частину
рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для
творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку
техніки не може бути віддана комп'ютеру. У роботі
викладача застосування ІКТ допомагає формувати та
підтримувати стійку мотивацію учнів до вивчення
іноземної мови; підвищити інтенсивність навчального
процесу; покращити контроль якості знань; розширити
кругозір учнів та студентів. Однак, ІКТ призначені в
першу чергу для того, щоб допомагати педагогові більш
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ефективно проводити освітню діяльність, а не замінювати
його. Комп’ютерні технології є лише інструментом, і від
того на скільки педагогічно доцільне та дидактич но
обґрунтоване їх використання в процесі освітньо ї
діяльності, залежить ефективність засвоєння студентам и
знань з іноземної мови.
Нові засоби навчання і нові інформаційні техноло гії
вимагають високого ступеня підготовленості, навченості
і готовності викладачів застосовувати різні досягнення
інформаційних технологій у процесі навчання. Сьогодні,
без удосконалення і розширення знань і навичок у сфері
використання інформаційних технологій викладач і
можуть відстати від своїх студентів і тим самим втратити
авторитет викладача. Сучасний викладач – це генератор
ідей, здатний поєднувати традиційні підходи та новітні
інформаційні комп’ютерні технології у процесі навчання.
Перспективи подальших досліджень.
Оскільки
впровадження ІКТ в освітній процес відбувається досить
інтенсивно,
доцільним
вбачаємо
визначення
пріоритетних положень та дидактичних принципів
створення і використання нових педагогічних ІКТ у
галузі вивчення іноземних мов. Також актуальності
набуває
подальше
підвищення
компетентностей
викладача у сфері використання ІКТ.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНИНГУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ В В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті розкриті принципи організації тренінгу в процесі навчання іноземних мов, його вплив на підвищення
якості процесу навчання у ВНЗ та формування студентів як активних суб’єктів учіння.
Ключові слова: інтерактивні методики, тренінг, принципи організації тренінгу, процес навчання,
теоретичні і практичні аспекти.
Постановка проблеми. Знання іноземних мов – це
ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування
іноземними мовами та обробка величезних обсягів
інформації набуває все більшого значення. Інтерес до
вивчення мов традиційно великий, бо перефразовуючи
відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто
володіє мовами, володіє світом. Загалом людина, яка
володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість,
володіє кращими здібностями до вивчення нового,
вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми.
Англійська мова – це офіційна мова міжнародного
бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв.
Кожен з нас все частіше стикається з нею у спілкуванні з
партнерами по роботі і на відпочинку. Англійська мова
використовується при заповненні анкет, складання
резюме, у діловому та приватному листуванні. Володіння
англійською мовою – вже не дивовижна навичка, а
необхідність. Сучасна вища школа повинна забезпечити
студента міцними, оперативними знаннями та навчити
його вчитися самостійно.
Реалізація цих необхідних вимог при вивченні
іноземних мов в вищих навчальних закладах повинна
впроваджувати нові технології навчання, популярними
серед яких є інтерактивні методики, комп'ютерне та
дистанційне
навчання, методи
проектів.
Перед
освітянами сьогодні стоять чіткі завдання, які вимагають
упровадження не лише нових педагогічних технологій,
методів і прийомів, а й відповідних форм організації
навчання. Усе це в сукупності створює сприятливі умови
для розвитку пізнавальних здібностей студентів і
активізації їхньої самостійної роботи на уроках.
Проводячи аналіз стану обраної проблеми та
відзначаючи її актуальність метою статті є принципи
організації тренінгу в процесі навчання іноземних мов,
його вплив на підвищення якості процесу навчання у ВЗН
та формування студентів як активних суб’єктів учіння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Думка
педагогів і психологів, що тренінг доцільно розглядати як
одну з інтерактивних технологій, що підтверджується
дослідженням
його
змістових,
організаційних,
методичних аспектів та рекомендацій до структурування
та динаміки груп, які навчаються і проведення
навчального тренінгу студентів у вищій професійній
школі як інтерактивних технологій в курсах навчальни х
дисциплін ВНЗ на основі дотримання принципів
організації тренінгів і їх автентичного застосування у
вищій школі. [2,с.18-25]. Навчальні тренінги були
створені для всебічного вивчення теоретичних і
практичних аспектів технології проведення тренінгу.

Не існує загальноприйнятого визначення поняття
"тренінг" у педагогічному просторі, що дає підстави для
його широкого тлумачення, інколи означення цим
терміном різних прийомів, форм, що використовуються в
освітній практиці. Термін "тренінг" (від англ. – train,
training) має декілька визначень: виховання, тренування,
дресирування.
Охарактеризуємо наукове визначення тренінгу .
Зокрема Л.А. Петровська дає наступне визначення
тренінгу: "Це засіб впливу, спрямований на розвиток
знань, соціальних установок, умінь і досвіду в галузі
міжособистісного
спілкування,
засіб
розвитку
компетентності". [7] Інше визначення пропонує
Ю.Н.Ємельянов: "Тренінг – це група методів розвитку
здібностей до навчання та оволодіння різними складним и
видами діяльності" [3,с.69].
Виклад основного матеріалу. У навчальному
процесі вищих навчальних закладів тренінг є необхідним
елементом, який має багато способів оцінювання. Отже,
тренінг – це форма організації навчання, у ході якої
використовуються інтерактивні методи навчання, а
студенти – учасники мають можливість під час
спілкування
в комфортній емоційній атмосфері
обмінюватися досвідом і знаннями з метою отримання
нових знань та засвоєння відповідних навичок. [1,с.172175]. В основних положеннях щодо проведення тренінгів,
слово "тренінг" означає одночасно:
– цікавий процес пізнання себе та інших;
– спілкування;
– ефективна форма опанування знань;
– інструмент для формування умінь і навичок;
– форма розширення досвіду.
Основне завдання впродовж усього тренінгу та
особливо на перших заняттях створення умов,
необхідних для активної самостійної й продуктивно ї
роботи кожного учасника над собою.
Специфіка роботи викладача-тренера полягає в
постійному спостереженні та оцінці всього, що
відбувається в групі. Для цього необхідно, щоб тренер,
плануючи роботу на день безпосередньо знаходився в
процесі роботи.
При навчанні іноземних мов під час тренінгу
створюється неформальне, невимушене спілкування, яке
відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та
розв'язання проблеми, заради якої вона зібралася.
Студенти можуть висловлювати свої думки, незважаючи
на зроблені помилки. Як правило, студенти в захваті від
тренінгових методів, тому що ці методи роблять процес
навчання
цікавим,
не
обтяжливим.
Ефективно
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спілкуватися означає: швидко орієнтуватися у процесі
взаємодії зацікавлених осіб; адекватно включатися в
проблему, бути готовим брати на себе ініціативу в
процесі ділового спілкування; позитивно ставитися до
інших людей; прагнути зрозуміти партнерів у контексті
вимог конкретної ситуації; бути здатним ефективно
спілкуватися в різних статусно-рольових позиціях,
встановлюючи й підтримуючи робочі контакти
незалежно
від стосунків,
що склалися; уміти
організовувати спільну роботу; уміти отримувати
задоволення від спілкування в процесі комунікації.
Перш за все розглянемо принципи організації та
проведення навчального тренінгу більш детальніше:
1. Принцип максимальної активності учасників
тренінгу передбачає максимальний рівень , який включає
кожного учасника групи. Максимізувавши практичну
роботу учасників, майбутній фахівець повинен на тільки
утримувати їх увагу, але й підвищувати їх внесок у
процес навчання. Цьому сприяють результати роботи, які
виступають продуктом діяльності усієї групи. До того ж
учасники мають можливість брати на себе ризик успіху і
провалу, що так само збільшує їх причетність до процесу
і позитивно впливає на навчання. Вправи і завдання
сконструйовані таким чином, що дозволяють активно
брати участь у їх виконанні всім членам групи.
2. Принцип орієнтації на майбутню професійну
діяльність. Професійна орієнтація являє собою систему
соціально-економічних
та
методико-фізіологіч ни х
заходів, спрямованих на забезпечення активного ,
мобільного і свідомого професійного самовизначення та
трудового становлення особистості з урахуванням своїх
можливостей та індивідуальних особливостей на ринку
праці для повноцінної самореалізації в професійній
діяльності [4,с.4-7 ]. Свідомий вибір професії виступає
показником сформованості професійного самовизначення. В основі правильного професійного самовизначення
лежить протиріччя між прагненням молодої людини
самостійності і неготовністю школяра до здійснення
обґрунтованого
вибору
професії.
Професійна
спрямованість обумовлює правильний вибір професії,
ставлення до різних видів навчальної діяльності,
самонавчання і самовиховання, впливає на професійної
адаптацію, професіоналізм фахівця.
Такий принцип полягає у розумінні чіткого зв’язку
між вправами тренінгу та майбутньою професійною
діяльністю тих, хто навчається. Виходячи з цих вимог
необхідно гармонійно поєднувати усі ланки професійної
взаємодії у навчальній сфері, яка стала предметом гри.
3. Принцип темпової регуляції тренінгу. Темп має
велике значення . Види активності під час тренінгу
вимагають швидкого і повільного темпу, високих і
низьких затрат енергії. При цьому вони повинні
чергуватися і підбиратися відповідно до часу дня, рівня
активності групи та інших показників.
4. Принцип урахування індивідуальних особливостей
учасників тренінгу. Необхідність
індивідуально го
підходу визначається тим, що будь-який вплив на
особистість здійснюється
через ЇЇ індивідуаль ні
особливості, темперамент, своєрідність характеру ,
здібності, інтереси, нахили, що дозволяє вибирати
найбільш ефективні шляхи взаємодії особистості з
навколишнім світом. Кожна людина індивідуальна.

Особистість людини формується під впливом умов життя
і виховання. Б.М. Теплов писав: «...ніяка психологіч на
особливість людини не визначається лише властивостям и
нервової системи. Індивідуальний підхід дозволяє
розвивати неповторність людини, передбачати реакцію
на ті чи інші зовнішні єлементи. Однією з цілей тренінгу
є формування необхідних для даної професії відповідних
якостей спеціаліста. Тому індивідуалізований підхід
виступає однією з обов’язкових вимог до його організації
та проведення тренінгу. Виходячи з цього, викладач
повинен провести психолого-педагогічний аналіз групи з
тим, щоб визначитись з психологічними особливостями
кожного з учасників, їх відношенням до майбутньої
професії, лідерськими якостями тощо. На цій підставі
формується склад малих груп для виконання певних
вправ тренінгу, підбираються варіанти індивідуальни х
вправ.
5. Принцип вибору. Однією з умов успішної роботи
тренінгової групи є принцип вибору, який вирішується в
ході занять. Вибір може здійснюватися на рівні установок
або вмінь і навичок. Змішувати різні завдання в хо ді
роботи однієї тренінгової групи недоцільно, тому що це
може, з одного боку, знизити ефективність впливу, а з
інший, – викликати появу проблеми, оскільки змінювати
завдання в процесі тренінгу можна тільки за згодою
групи. Вибір, що надається учасникам тренінгу у плані
формування власної поведінки при виконанні завдань,
дає їм змогу краще зрозуміти свої можливості та потреби.
Тому такі ситуації слід культивувати на тренінговому
занятті [5,с.64].
6. Принцип відкритості. Принцип відкритості – один
із фундаментальних елементів тренінгу. Розвито к
довірливого клімату – складний процес. Кожний реалізує
той рівень відкритості, до якого він готовий, залежно від
своїх особливостей і загального рівня довірливості в
групі. Для його реалізації варто створювати таку
атмосферу на тренінгу, при якій учасники можуть вільно
та відкрито виражати свою незгоду та заперечення. Це
дозволить вчасно запобігти проблемам, нерозумінню,
навчати толерантності.
7. Принцип зворотного зв’язку. Особливе значення
має дотримання принципу зворотного зв’язку, який
проявляється у взаємодії викладача і студента, в тому
числі у ситуаціях, коли вони міняються місцями. Це
стосується різних видів завдань, на основі яких
приймається рішення на підставі зібраної інформ ації, що
неможливо без отримання попередньої інформації о
завданнях та готовністю їх виконувати.
Ефективний зворотний зв’язок – принципова
відмінність тренінгових занять. Тому при вивченні
іноземних мов необхідно стежити за тим, щоб у всіх
учасників була можливість організації зворотного
зв’язку. Зворотний зв’язок слід стимулювати та
заохочувати. У процесі підведення підсумків заняття він
повинен стати каналом визначення результативно сті
роботи кожного учасника.
8. Принцип етапності тренінгу. Учасникам тренінгу
необхідно відчути, що у нього є початок, середина і
кінець. У кінці – важливо отримати відчуття завершеності
певного, нехай і невеликого за часом, етапу професійного
розвитку. Це стає підставою формування готовності до
переходу
на наступну
сходинку
професійного
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The article analyses the organization training principles in the learning foreign languages and its influence on the quality
improvement leaning process at higher schools and the students’ formation as active subject training.
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[8,с.598-607].
Визначені
принципи
закладають концептуальну основу тренінгу, яка виступає
базою для розробки мети, завдань та вибору тренінго вих
вправ для успішного вивчення та володіння іноземною
мовою протягом не тільки навчання а також протягом
життя.. Отже, можна сказати, що під час практичного
тренінгу навчає насамперед не керівник, а група, але щоб
її вплив досягав відповідного ефекту, керівникові
необхідно вивести її на певний рівень. Роль викладач а
полягає в тому, щоб задати, а потім підкріпити необхідні
норми групового спілкування. Він при цьому виконує
функцію "пускового механізму" і "страхувальника"
групового процесу, оскільки останній значною мірою
відбувається за принципом саморозвитку. Тому загальне
завдання керівника полягає в тому, щоб безпосередньо
впливати на параметри групового процесу і лише
опосередковано – на окремих його учасників.
Висновок. Тренінг і традиційні форми навчання
мають суттєві відмінності. Традиційне навчання більш
орієнтоване на правильну відповідь і за своєю сутністю є
формою передавання інформації та засвоєння знань.
Натомість тренінг, перш за все, орієнтований на
формування нових моделей поведінки, нові запитання та
пошук
відповідей.
Часто
ціллю
тренінгу
є
„розворушити”, дати новий мотиваційний поштовх у
пошуці відповідей на складні запитання, неоднозначні
життєві ситуації. При цьому знаходження цих відповідей
можливо як на тренінгу, так і за його межами, але при
цьому цей первинний поштовх, орієнтований на пошук
відповідей відбувається саме на тренінгу. Викладачі у
тренінгу виконують функції тренерів. Вони знайомлять
студентів із правилами гри і слідкують за дотриманням
правил гри усіма учасниками, контролюють режим
ігрового часу у періодах, надають консультації, оцінюють
одержані з допомогою комп’ютера результати,
допомагають проаналізувати наслідки прийнятих рішень,
визначають розмір заохочення та штрафних санкцій щодо
графіка виконання завдань. Іноді, оцінивши дієвість
тренінгу як потужного методу розвитку особистості
учасник відчуває потребу відвідати інший тренінг, саме
тому, що чіткіше ставить свій запит після першого
тренінгу й краще розуміє що надалі хотів би змінити
(розвинути) у структурі своєї особистості.
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ РЕФЕРУВАННЮ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
В статті розглядається техніка реферування наукового тексту на іноземній мові, визначаються її
особливості та позначаються мовні труднощі, які можуть виникнути у цьому процесі. Викладені
рекомендації по роботі з іншомовними професійними текстами в інженерно -педагогічному вузі можуть
розглядатися як додатковий засіб оптимізації процесу вивчення іноземної мови, орієнтованого на подальший
розвиток форм і методів вирішення поставлених навчальних завдань, створювати сприятливі можливості
об'єднати технічну та гуманітарну освіти, сприяти особистісному зр останню студентів, познайомить з
новими тенденціями розвитку техніки, промисловості країни з досліджуваної мови.
Ключові слова: реферування, кліше, інженер-педагог, самостійна робота, наукова література, іноземна
мова, комунікація, проб лематизація навчального процесу.
Постановка
проблеми.
Будь-яка діяльність з
інформацією на іноземній мові потребує розвитку деяких
інтелектуальних умінь: вміння вивчати інформацію,
виділяти необхідні факти, вибудовувати їх в логічній
послідовності,
вміння
висувати
аргументи
і
контраргументи та інше. Частіше, коли молодий інженерпедагог починає працювати за фахом, спілкуючись зі
своїми іноземними колегами йому необхідно вирішувати
проблеми теоретичної та практичної значущості, що
потребують чіткої і ясної думки, вміння визначити цю
думку на іноземній мові в усній або письмовій формі.
Актуальність проблеми. Основне завдання, на яке
зорієнтоване вивчення іноземної мови в інженерно педагогічному вузі полягає в тому, щоб навчити
студентів користуватися іншомовної літературою за
фахом в професійних цілях і вміти висловлюватися
іноземною мовою з питань, пов'язаними з майбутньою
професією. Тому процес навчання іноземній мові можна
ефективно актуалізувати
шляхом
проблематизації
навчального
процесу,
використовуючи
певні
інформаційні
джерела. Для
навчання
можуть
використовуватись не тільки розмовні тематичні
матеріали, але також науково-популярні статті, відібрані
відповідно професійним інтересам і потребами майбутніх
інженерів-педагогів. У навчальному процесі робота з
таким матеріалом має наступні цілі: знайомство з
публікаціями з певної наукової теми; з'ясування нових
тенденцій зарубіжних досліджень у цій галузі; пошук і
підбір матеріалу для наукової або практичної діяльності.
Досягненню цих цілей найкращим чином відповідає
процес анотування і реферування тексту, в якому
містяться відносно докладні відомості про такі
характеристики первинного тексту як його призначення,
тематика,
методи
дослідження.
Актуальність
представленої
статті
обумовлюється
потребами
майбутніх інженерів-педагогів оволодіти навичками і
вміннями реферативного перекладу, що є одним з
найбільш важливих видів роботи в процесі навчання
іноземній мові студентів
інженерно-педагогіч них
спеціальностей і веде до значного підвищення рівня знань

іноземної мови випускниками інженерно-педагогіч них
вузів.
Постановка
завдання. Метою цієї статті є
розглянути техніку реферування наукового тексту на
іноземній мові, визначити її особливості та позначити
мовні труднощі, які можуть виникнути у цьому процесі.
Наведені приклади вправ, які націлені на відпрацювання
елементів реферування наукової літератури у інженернопедагогічному вузі.
Виклад основного матеріалу. Реферати є найбільш
економним засобом ознайомлення з матеріалом
першоджерела, вони широко застосовуються
в
інформаційному забезпеченні навчального процесу,
виступають
засобом
обміну
інформацією
в
міжнародному масштабі. Якщо студент володіє основами
реферативного
перекладу,
він
може
швидко
орієнтуватися в професійній літературі, не витрачаючи
зайвий час на дослівний переклад. Багато фахівців на
практиці постійно потребують усно або письмово
викладати рідною мовою короткий зміст тих чи інших
матеріалів на іноземній мові, які мають цінну
інформацію. Сьогодні публікується велика кількість
наукових і технічних статей на рідній мові у журналах і
тематичних збірниках з реферативних викладом їх
основного змісту іншою мовою. Як показує практика,
технікою реферування технічного тексту студенти
володіють слабо, оскільки не знають його особливостей і
ігнорують мовні труднощі, які виникають у цьому
процесі.
Цикл навчання реферуванню складається з декілько х
етапів. На першому етапі студенти теоретично освоюють
поняття «реферат», специфіку реферування іншомовних
текстів, методи викладу в них інформації, особливості
мови та стилю, а також спільні та відмінні
характеристики реферату. На другому етапі викладач
разом зі студентами встановлюють цілі і завдання
навчання даному виду компресії іншомовної літератури в
системі комплексної підготовки фахівця. Визначається
текстовий матеріал для групової та самостійної роботи
студентів. Доцільно застосовувати для цього іншомовні
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автентичні тексти (газетні, журнальні статті). На
наступному етапі, після прочитання оригінального
тексту, студенти застосовують на практиці отримані
теоретичні знання.
Сутність реферування полягає в максимальному
скороченні обсягу джерела інформації при збереженні
його основного змісту. Реферат не тільки охоплює всі
питання, які висвітлені в першоджерелі, але й повідомляє
зміст кожного з них. Реферат будується в основному на
мові оригіналу, оскільки в нього включаються фрагм енти
з першоджерела. Написання рефератів (реферування) – це
аналітико-синтетична переробка первинного документа.
Основний зміст первинного документа викладається у
вторинному документі (рефераті), наводяться дані про
характер роботи, методику і результати дослідження, а
також місце і час дослідження. Як правило, б'єктом
реферування є наукова, технічна та виробнича
література. На інші види публікацій можуть складатися
анотації та бібліографічні описи.
Зміст і структура реферату. Реферат, як правило,
складається з наступних елементів:
1) бібліографічний опис первинного документа;
2) реферативна частина (текст реферату);
3) довідковий апарат, тобто додаткові відомості та
примітки.
Бібліографічний опис – це сукупність відомостей про
текст, які надають можливість отримати уявлення про
його зміст,обсяг, довідковий апараті і т.д. Основними
елементами
бібліографічного
опису
є:
заголовок; відомості про авторство; вихідні дані: місце
видання,
найменування
видавництва,
рік
видання. Додаткові
елементи:
кількість
сторінок,
наявність ілюстрацій.
Довідковий апарат – це відомості, які додатково
характеризують першоджерело: кількість ілюстрацій і
таблиць, кількість джерел у списку використано ї
літератури; примітки референта, його власну думку щодо
розглянутих питань (ця частина реферату не є строго
обов'язковою, але якщо власну думку референта чітко
визначено, вона може бути включена в реферат).
Текст реферату слід будувати за таким планом: а) мета
та методика дослідження (вивчення) або розробки; б)
конкретна інформація про досліджуваний предмет, його
властивостях; в) результати і висновки. Структур а
реферату та механізм його складання залежить від
логічних структур реферованого тексту.
Реферування – це трудомісткий, творчий процес, який
будується
на
проникненні
в
сутність
першоджерела. Процес реферування – це не просто
скорочення тексту, а істотна переробка змісту,
композиції і мови оригіналу:
– головна думка, яка виділена у змісті, викладається
скорочено та стисло;
– факти, що мають однотипну структуру, групуються,
і їм надається узагальнена характеристика;
– цифрові дані систематизуються і узагальнюються;
– основну думку треба конкретизувати і виділити в
рефераті, якщо вона сформульована недостатньо чітко;
– якщо є необхідність, треба перемістити тимчасові
плани в послідовності від минулого до майбутнього;
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– мова оригіналу змінюється – стає нормативною,
нейтральною, простою і лаконічною.
При реферуванні образні вислови, епітети, вступні
слова, не суттєві визначення, обставини, доповнення слід
виключити. Складні
синтаксичні
конструкції
перетворюються у більш прості, відбувається скорочення
кількості придаткових пропозицій, заміна їх більш
простими оборотами.
Протягом всього курсу навчання реферування
студентам пропонується виконувати багато вправ, які
націлені на відпрацювання цих елементів.
Наприклад: вправи на рівні розуміння значення,
вичленення фактичної інформації з тексту можна
представити у вигляді наступних завдань:
1.List the characters/subjects of the text
2. Define the keywords of the text.
3. List the events, facts, described in the text.
4. Draw the diagram, showing the text events.
При
встановленні
послідовності
фактів
використовуються наступні вправи:
1. List the main facts, keynotes, described in the text.
2. List the secondary facts, described in the text.
3. List the arguments, proving that….
4. Find evidence that…
5. Read the text, highlighting the main idea of each
paragraph.
Вправи на узагальнення окремих фактів:
1. Put the question to each paragraph of text.
2. Summarize the contents of each paragraph in one
sentence.
3. Combine some sentences into one in each paragraph of
text.
4.Read the title and subtitle of the article and make
assumptions about the content of the article.
5.Try to formulate the main content of the article in 2-3
sentences.
6. Consider the title in the overall context of the meaning
of the article and specify its meaning.
При реферуванні наукової статті можливо
використання наступного алгоритму:
1. Прочитайте заголовок і підзаголовок статті і зробіть
припущення про зміст статті.
2. Швидко проглянете статтю, концентруючи увагу на
першому і останньому абзацах, а також на початку
кожного абзацу. Переконайтеся в правильності своїх
припущень про зміст статті.
3. Постарайтеся сформулювати основний зміст статті
в 2-3 реченнях.
4. Прочитайте статтю ще раз уважніше, звертаючи
увагу на смислові зв'язки між абзацами і усередині
кожного абзацу. Звертайте особливу увагу на логічні
коннектори – фрази, прислівники, прийменники, що
виражають тимчасові, причинно-наслідкові і інші зв'язки
(First of all, besides, although, so etc., а також займенники
this, that, it etc., з'ясовуючи при читанні, які іменники вони
замінюють.
5. Якщо ви не розумієте зміст якого-небудь речення ізза складного синтаксису, скоротіть таке речення до
головних членів.
6. Зустрівши метафоричне вираження і з'ясувавши
його загальну думку, прочитайте контекст, в якому воно
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було спожите і постарайтеся зрозуміти зміст виразу в
цьому тексті.
7. Ще раз прочитайте підзаголовок і переконайтеся,
що його зміст в достатній мірі відбиває ваше розуміння
основної думки статті.
8. Проаналізуйте заголовок в загальному контексті
сенсу статті і сформулюйте його основну ідею.
9. Прогляньте статтю ще раз, звертаючи увагу на
фрази, що виражають відношення автора до викладеного
матеріалу та визначте його відношення до проблеми.
Якщо дотримуватись алгоритма читання, а також
використовувати клішіровані вирази, то це дозволяє
мінімізувати кількість помилок, пов'язаних з змістовно ї
та структурної стороною реферованого тексту. Кліше –
це мовний зворот, шаблонна фраза, речовий штамп, які
легко
відтворюються
в
певних
умовах
і
контекстах. Кліше утворює конструктивну одиницю зі
своєю семантикою. Кліше
є готовими мовними
формулами, що сприяють полегшенню процесу
комунікації. У
процесі
реферування
необхідне
використання шаблонних фраз,бо вони забезпечують
вільне ведення розмови (полегшують процес комунікації,
економлять зусилля, розумову енергію і час). Наприклад:
1.The main idea of the article is… 2. The article is about… 3.
The article is devoted to …4. The article deals with…5. The
article touches upon…6. The purpose of the article is to give
the reader some information on… 7. The aim of the article is
to provide the reader with some material (data) on…
Відпрацьовуючи такі вправи студенти навчаться
аналізувати зміст; складання плану допоможе їм
синтезувати окремі елементи тексту; скорочення тексту
передбачає сформувати навик відокремлювати головне
від другорядного; перифраз зможе навчити передавати
одну й ту ж думку різними засобами.
Висновки та перспективи подальших розроб о к.
Можливості використання професійних тексто вих
матеріалів в плані іншомовної підготовки майбутніх
інженерів-педагогів досить великі. Такий вид навчальнометодичної діяльності створює сприятливі можливості
об'єднати технічну та гуманітарну освіти, сприяє
особистісному зростанню студентів, знайомить з новими
тенденціями розвитку техніки, промисловості країни з
досліджуваної мови. Як продуктивна діяльність
реферування сприяє розвитку логічності викладу
матеріалу і формує увесь необхідний комплекс мовних
навичок і умінь. Володіння технікою реферування –
показник сформованості умінь зрілого читання. Досить

швидка переробка інформації оригіналу свідчить про
рівень володіння мовою, що вивчається. Самостійну
роботу по складанню реферату слід розглядати як
зворотний зв'язок, усвідомлення якої студентом і складає
суть самоконтролю. Викладені рекомендації по роботі з
іншомовними професійними текстами в інженернопедагогічному вузі можуть розглядатися як додатковий
засіб оптимізації процесу вивчення іноземної мови,
орієнтованого на подальший розвиток форм і методів
вирішення поставлених навчальних завдань.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД
У статті досліджуються проблеми сучасних підходів щодо формування управлінської культури керівників
професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти, як важливої
складової професійної культури сучасного управлінця.
Визначені пріоритетні засоби щодо створення науково обґрунтованої концептуальної моделі процесу
формування управлінської культури керівника як андрагогічної складової в системі післядипломної освіти, а
також головні принципи формування управлінської культури.
Ключові слова: управлінська культура, компетентність, керівники ПТНЗ, інженерна освіта,
післядипломна освіта, андрагогічна складова.
Постановка проблеми. За умов практичної реалізації
Законів України «Про освіту», Національної доктрини
розвитку освіти України у ХХІ столітті гостро стоїть
завдання підвищення кваліфікації управлінських кадрів.
Необхідність
в істотному
підвищенні якості
управління
професійно-технічними
навчальними
закладами (ПТНЗ) потребує і відповідного підвищення
управлінської
підготовки
керівників
інженернопедагогічних колективів ПТНЗ у системі післядипломно ї
освіти.
Якість професійного становлення і розвитку
особистості керівників ПТНЗ здебільшого визначає
характер і долю існування професійно-техніч них
навчальних закладів, модернізації професійно-техніч но ї
освіти в цілому, сприяючи приведенню її у відповідність
до сучасних потреб вітчизняної економіки.
Актуальність
проблеми
зумовлена
постійно
зростаючою роллю людського чинника, що потребує
духовно і культурно розвинену особистість керівника
інженерно-педагогічних
колективів
ПТНЗ.
Тому
формування управлінської культури є важливою
складовою професійної культури управлінця.
Розробці проблем теорії управління освітою, аналізові
особистості і діяльності керівника освітнього закладу
присвячені дослідження І. Батракової, Ю. Васильєва, Ю.
Конаржевського, М. Кондакова, А. Моісеєва, М.
Поташника, П. Третьякова, К. Ушакова, Т. Шамової, Р.
Шакурова, Є. Ямбурга та ін. Ці дослідження допомогли
побачити типові проблеми в діяльності керівників,
виявити їхню природу, визначити роль і місце в розвитку
системи освіти.
У сучасних дослідженнях процес формування
професійної культури керівників освітнього закладу, як
правило, розглядається у вигляді тимчасового ряду, що
характеризується етапами, періодами, фазами. Значне
місце приділяється характеристиці особливостей того або
іншого етапу формування професійної культури
керівників в ізоляції одне від одного [3,с.42]. При цьому

мета дослідження кожного разу виникає із сутності
розглянутого етапу, але не визначається стратегічно ю
метою формування професійної культури керівників у
процесі післядипломної освіти, а зокрема керівників
ПТНЗ, з урахуванням особливостей діяльності. У зв'язку
з цим виникає необхідність розробки теорії і практики
формування
професійної
культури
керівників
професійно-технічних навчальних закладів .
Мета статті – визначити принципи та пріоритетні
підходи
до формування управлінської культури
керівників професійно-технічних навчальних закладів у
системі післядипломної педагогічної освіти, як важливо ї
складової професійної культури сучасного управлінця.
Виклад основного матеріалу. Проблема полягає в
тому, що більшість керівників ПТНЗ набули інженерної
освіти, володіють обмеженими гуманітарними знаннями,
не мають педагогічної освіти
та професійної
управлінської підготовки. У зв’язку зі специфікою
функціональної діяльності і особливостями навчальних
закладів
управлінці
ПТНЗ керують інженернопедагогічним
колективом,
навчально-виробничим
процесом та виробничою практикою студентів та
педагогічних працівників на підприємствах, тобто мають
вплив на ефективність діяльності підприємств.
Важливим аспектом цієї проблеми є визначення таких
реальних суперечностей:
– між об'єктивною потребою профтехосвіти, що
розвивається, у
–
компетентному, обізнаному в
психолого педагогічних знаннях креативному керівникові і
недостатньою ефективністю системи післядипломно ї
освіти керівників ПТНЗ у забезпеченні їхньої цілісно ї
випереджальної підготовки;
– між об'єктивно зростаючою потребою в створенні
індивідуального
освітнього маршруту в процесі
післядипломної освіти, який забезпечить рефлексію,
самоорганізацію
та
саморегуляцію
професійноособистісного саморозвитку керівника і недосконалими
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підходами системи підвищення кваліфікації, яка не
зважає
на
особливості
керування
інженернопедагогічним колективом та навчально-виробничим
процесом.
Вищесказане дає можливість припустити, що рівень
управлінської культури керівників професійно-техніч них
навчальних
закладів
можна підвищити
завдяки
створенню науково обґрунтованої концептуальної моделі
процесу формування управлінської культури керівника
ПТНЗ, зокрема в процесі підвищення кваліфікації як
андрагогічної складової у системі післядипломної освіти.
Специфіка мети, педагогічних завдань, змісту
навчання в системі післядипломної освіти керівників
ПТНЗ передбачає дотримання наступних принципів у
формуванні управлінської культури:
–багатофункціональності
освітнього
процесу
формування управлінської культури керівника;
–системності навчання;
–індивідуалізації – вибір оптимального освітнього
маршруту
керівника,
який
відповідає
рівню
сформованості управлінської культури і готовності до
самоосвітньої діяльності (андрагогічний аспект);
–єдності самоосвіти (неформальна освіта)
і
формального навчання керівників
(андрагогічний
аспект);
–опори на професійний досвід керівників, орієнтація
на подолання проблем управління освітнім закладом
(андрагогічний аспект);
–наступності
рівнів
освіти
керівників,
який
реалізується через вибір змісту
–і технологій
освіти, які адекватні процесу
професійного становлення і розвитку керівника.
Реалізація означених принципів передбачає, з одного
боку, диференційований підхід до змісту освітнього
процесу, а з іншого – його концентрацію навколо базових
здібностей людини [4, с.27]. Таким чином, мета
освітнього процесу – удосконалення здібностей до
професійного самовизначення, самоорганізації професійної діяльності, професійного саморозвитку. У
відповідності до цього єдина змістовна система
післядипломної освіти керівників ПТНЗ повинна мати
модульний характер і складатися із взаємопов'язаних
блоків – модулів.
Методика модульно-диференційованого навчання з
огляду на гуманістичну парадигму дозволяє орієнтувати
процес навчання на кожного, забезпечуючи високий
рівень врахування індивідуальних запитів і інтересів.
Модульна система навчання може використовуватися як
самостійно, так і в поєднанні з традиційним и
технологіями, формами і підходами, будучи адаптованою
до прийнятих умов, методик і стандартів.
Програма з формування управлінської культури як
складової культурної компетентності керівника ПТНЗ
може складатися з таких базових блоків (модулів):
– когнітивно-культурний, в основі якого лежить
виявлення ціннісних орієнтацій учасників освітнього
процесу, при необхідності коректна їх зміна, визначення
і пояснення нових особистісних понять;
– особистісно-орієнтований, суть якого полягає в
апробації практичних способів навчання, опануванні
методами інноваційної діяльності, формування соціально
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значущих мотивів управлінської діяльності, тобто
розвиток управлінської культури;
– технологічний – організація взаємодії між
слухачами за допомогою технологій андрагогічної м оделі
навчання, які забезпечують рефлективність кожного
учасника освітнього процесу і умови керування ним.
Головна ідея наведених блоків полягає у можливості
творчої самореалізації керівника ПТНЗ, інтерпретації та
адаптації до себе одержаної інформації і професійної
підготовки з усвідомленням змісту [5,с.211].
Установку
на
безперервне зростання
рівня
управлінської освіти, готовність до якісних змін себе і
своєї професійної діяльності, відмову від стереотипів
діяльності і поведінки доцільно покласти в основу усіх
блоків освітньої програми для керівників ПТНЗ, а саме
спецкурсу
«Управлінська
культура
керівника
професійно-технічного освітнього закладу», який має
бути розроблений і впроваджений в процес підвищення
кваліфікації керівників ПТНЗ у післядипломній освіті.
Як показують андрагогічні дослідження, дорослі, що
навчаються, прагнуть застосувати отриману інформацію
одразу ж після її сприйняття і обговорення. Тому зміст
навчання за блочно-модульною системою повинен бути
орієнтований на практичне використання, а головною
метою навчання в системі післядипломної освіти
повинно стати підвищення рівня управлінської культури
як умови забезпечення готовності управлінців до
вирішення проблем у професійній діяльності.
Ефективність формування управлінської культури в
системі післядипломної освіти також залежить від
системного бачення цієї проблеми, що передбачає
наявність моделі цього процесу.
На нашу думку, у моделі формування управлінсько ї
культури керівника ПТНЗ у післядипломній освіті мають
бути такі складові:
– мета та завдання;
– принципи навчання;
– форми і методи навчання;
– організаційно-педагогічні
умови та
фактори
формування управлінської культури керівника ПТНЗ в
системі післядипломної освіти;
– критерії рівнів
сформованості управлінсько ї
культури керівника професійно-технічного навчального
закладу тощо.
Модель
формування
управлінської
культури
керівників ПТНЗ у системі післядипломної освіти
дозволить:
– активізувати процес самопізнання, самоосвіти
керівників ПТНЗ;
– активізувати
процес
управління
самовдосконаленням;
– забезпечити баланс особистісної компетентності та
сучаснихвимог до фахівця;
– компенсувати недоліки попередніх рівнів освіти;
– долучити до сучасних вимог культури діяльності;
– здійснювати ефективний контроль навчального
процесу.
Створення
науково
обґрунтованої
системи
професійного навчання і виховання
керівників
інженерно-педагогічних колективів ПТНЗ, забезпечення
широкої і всебічної патріотичної, політичної, правової,
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ACTUAL ASPECTS OF FORMATION OF ADMINIS TRATIVE CULTURE OF MANAGERS OF VOCATIONAL
TRAINING INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION: ANDRAGOGICAL
APPROACH
The article analyzes the process of formation of the administrative culture of heads of vocational training instituti ons in the
system of postgraduate education. The tasks for the creation of evidence -based conceptual model of the formation of the
management culture of the head as andragogical component of the system of postgraduate education, as well as the main
principles and the main approaches of formation of administrative culture of vocational schools.
The urgency of the problem is determined by the needs of society in advanced education and professional and personal
development of high importance for the economy of the management culture of heads of vocational training institutions.
Purpose of the article – to determine the principles and priority approaches to the formation of administrative culture of
heads of vocational schools in the system of postgraduate education.
The article pointed out that the content of efforts to managerial leadership training in vocational education institutions in
the system of postgraduate education seems appropriate to send to the appropriate patriotic, spiritual, psychological and
pedagogical training, inculcation of psychological culture as an important component of the mana gement culture in the overall
professionalism of the head.
Key words: management culture, expertise, heads of vocational schools, engineering education, postgraduate education,
andragogic component.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Аннотация. В данной работе отражается рамочное поле педагогической науки в условиях глобализации.
Координатами данного поля являются научные основы космологии, философии глобализации и современной
педагогики в связи с прогрессом смежных наук.
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Постановка
проблемы.
Календарь
третьего
тысячелетия указывает на циферблате времени, что
цивилизация живет в процессуальной круговерти
ГЛОБАЛИЗАЦИИ, которую нельзя остановить, т.к. она
объективна и закономерна и ее следует рассматривать «не
только с позиций макроизменений и макроструктур, но и
тех глубинных изменений, которые разворачиваются в
клетках общества. Глобализация прорастает сквозь ткань
существующих обществ, как трава сквозь асфальт. Где-то
поросль глобализации более активна и заметна, где-то
менее. Но на микроуровне клеточных структур общества
(семья, мир повседневности, личностные ориентации и
пр.) глобализация заявляет о себе не менее активно и
определенно, чем в большой политике и мировой
экономике.» [1].
Перед проблемой такого масштаба политики, юристы,
финансисты, экономисты, экологи бессильны, т.к. не
вооружены специальным научным "инструментом",
помогающим сделать правильный выбор пути развития.
В истории было много глобальных и локальных
кризисов, конфликтов и войн. Но ни разу не было такой
критической ситуации, когда ставилась бы под угрозу
сама возможность существования всей Земной
цивилизации как целого, а проблема ограниченности
Земли требовала бы научного решения в условиях
современности – глобализации.
Таким образом, глобализация бросила вызов и
педагогической науке, ее философским и научным
основам, обнажила ее кардинальные ошибки и
парадоксы.
Изложение
основного
материала.
Ответ
образования вызовам
глобализации
отражен
в
нескольких направлениях и аспектах : философсконаучное направление (космологический, философский,
научный аспекты); технология и результаты внедрения.
Космологический аспект
Цивилизация
взамен
самого
совершенного
микроскопа
(период
индустриализации
/
постиндустриализаци)
получает
самый
мощный
адронный колайдер (период глобализации) и кругозор
цивилизации приобрел Вселенское восприятие мира,
перенося нас в мир чудес – событий или явлений,
нарушающее ход законов природы. Земляне создали
«паспорт» Вселенной, который уж не вызывает горячих
споров. Вселенная – творение создателя, отражает
временной сегмент «здесь и сейчас», бесконечна и
целостна, рациональная и иррациональная, едина и

целостна, имеет системообразующий базис «Равновесиегармонияустойчивое
равновесие», безгранично
информационно насыщена, обладает беспредельной
энергоемкостью, имеет науку Космологию и т.д.
Космология представляет собой построение и
изучение теорий, объясняющих происхождение, природу
и развитие Вселенной как организованной системы.
Отвечая на него, люди избирали множество путей, и
их ответы можно представить в виде непрерывного поля,
на одном полюсе которого находится сотворение, а на
другом – случай.
Сегодня в квантовой физике переход системы из
состояния суперпозиции, включающей в себя набор всех
возможных состояний, в одно конкретное состояние,
которое мы наблюдаем, объясняется декогеренцией, то
есть процессом утечки квантовой информации из
системы при её взаимодействии с окружающей средой. В
ходе любого взаимодействия происходит обмен
информацией, и в случае, если этой информации
достаточно для разделения компонентов суперпозиции,
система теряет квантовые свойства, приобретая взамен
классические характеристики, такие как размер, вес, цвет
и т.п.
Говоря «Бог не играет в кости», Эйнштейн считал, что
за вероятностной завесой квантовой механики лежит
иная реальность (или реальности), которая не имеет
вероятностный характер.
Эдуард Шифрин считает, что «…вероятностный
характер мира является некой формой завесы,
отделяющей нас от истины более глубокой реальности
или реальностей. Всевышний находится вне времени и
обладает абсолютным знанием…. для Него (Всевышнего
– ред.) вероятностей не существует. Перед Ним
одновременно находятся все возможные состояния
системы, и Он может выбрать любое из них по Своему
желанию. Для Всевышнего вероятность не существует
как объективная, то есть не зависящая от Него
реальность. То, что кажется объективным нам в силу
позиции локального наблюдателя, для Него таковым не
является. Атрибут вероятности, как и другие атрибуты
Всевышнего, эманирован в сторону творений, то есть в
нашу сторону» [6].
Вселенная покоится на «трех китах» - равновесии,
гармонии и устойчивом развитии, что обязуется всем ее
составным « матрешкам» ( Земля и Человек) принять это
как «Общий знаменатель» сосуществования и это должно
найти отражение на матрице современного научного
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педагогического исследования . Равновесие –понятие
применимое к любой системе, будь то система планет,
движущихся по стационарным орбитам вокруг звезды,
или популяция тропических рыбок в лагуне атолла.
Вселенной характерно безразличное равновесие, при
котором любая точка системы является точкой
равновесия, и отклонение системы от исходной точки
покоя ничего не изменяет в раскладе сил внутри нее.
(таб.1.).
Гармония – категория, отражающая закономерный
характер развития действительности, внутреннюю и
внешнюю согласованность, цельность и соразмерность
содержания и формы.
Гармония – это всеобщий закон Единого целого,
который нельзя объяснить никакими известными
законами. Но, тем не менее, он присутствует во всем.
Любая система в процессе взаимодействия с другими
системами стремится к своему устойчивому состоянию, к
гармонии. Несогласование отдельных частей системы
приводит к дисгармонии и рассогласованию совместной
работы частей системы, что в результате может привести
к её разрушению, т.е. дисгармонии.
Куинси Джонс пишет о роли гармонии в жизни:
«только представьте себе, как гармоничен стал бы наш
мир, если бы каждый человек – молодой или старый –
поделился бы с остальными тем, что получается у него
лучше всего». [7].
Насчитывается более 40 спонтанных, не связанных
между собой, фактов направлений гармонизации,
возникших в последние десятилетия 20 века и особенно в
начале 21 века в самых разных сферах и странах нашей
планеты. Это доказывает всемирную закономерность
объективной гармонизации.
Устойчивое развитие Вселенной представляет собой
процесс, который реализуется в условиях необратимости,
положительного вектора, перехода к новому уровню
самоорганизации и самоуправления , с преобладанием
иррациональности, а также созидательного синтеза
старого в единое целое новое.
Философский аспект
Философским основам, отвечающим на вызовы,
следует определить новые рамочные горизонты
современной философии, а не пошатнуть существующие
ее истины. Кун считает что « научное знание развивается
скачкообразно, посредством научных революций. Любой
критерий имеет смысл только в рамках определённой
парадигмы,
исторически
сложившейся
системы
воззрений
–
эпоха
Просвещения,
периоды
индустриализации / постиндустриализаци, а дальше –
глобализация. Научная революция – это смена научным
сообществом объясняющих парадигм, релевантная
«духу» времени. Для философии глобализации вполне
подходит термин «критический постмодернизм». В
специальном словаре указано, что «в самом общем
смысле постмодернизмом называют "дух времени
радикального
плюрализма
,
т.
е.
всеобщая,
всепоглощающая множественность взглядов, теорий,
концепций), который объединяет всё, что произошло
после модернизма в разных видах человеческой
деятельности:
философии, искусстве социологии,
экономике, политике"»[ 8].

Философское наследие находит свое отражение в
гегелевском изложении «философия – есть нечто
уединенное. Она, конечно, не дело улиц или рынков; она
также далеко от тех дел людей, в которые они
вкладывают свои практические интересы, и от того
знания, в котором заключена их суетность.» [5] .
В условиях глобализации, философией, отражающей
постмодернизм, как «дух времени», должен проникнуть
не только на «улицы и рынки», но и в каждого землянина,
т.к. философия ЗЕМЛЯНИНА заключается понимание
СМЫСЛА своей жизни, то ради чего ты живешь на
Земле.
Смысл индивидуальной жизни – это процесс
интериоризации
философии своего
времени и
руководство им. Эйнштейн отмечал, что следует
стремиться не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому,
чтобы твоя жизнь имела смысл.
Максимов А. пишет, что «обретение смысла жизни,
понимание философии жизни вообще и любого
конкретного поступка в частности – это не подвиг,
который должен совершить человек, но естественная,
нормальная и, что важно, обязательная человеческая
потребность.» [2].
Характеристика смысла жизни на современном этапе
глубинно изложена Паттакосом А. (американский
философ и психолог): «….в обществе, изъясняющемся
обрывками фраз, темп жизни настолько ускорился, что
нам уже не приходит в голову остановиться и понюхать
розы… Время убегает от нас, и смысл – тоже. И мы
обращаем внимание на смысл, - как и на время – только
когда его остается совсем немного. Однажды утром мы
просыпаемся – или не спим всю ночь, вдруг разом
чувствуем накопившуюся усталость, раздробленность
жизни, неумолимый ход вещей и спрашиваем себя :
зачем?» [ 3 ] .
Слово "постмодернизм" приобрело необычайно
широкую популярность и употребление в современном
мире рассматривается как специфический менталитет и
"стал осмысливаться как выражение "духа времени" во
всех сферах человеческой деятельности: искусстве,
социологии, философии, науке, экономике, политике и
проч. (образование, педагогическая наука – ред.)" [4].
Научные аспекты
Вызовы
современной
педагогической
науке
соподчинено, с одной стороны, общим закономерностям
Вселенной (равенство, гармония и устойчивое развитие)
и философскому мировоззрению, соответствующего
«духу времени» (постмодернизму), а с другой –
востребуют ее релевантность достижениям научного
прогрессом
смежных
дисциплин
(педагогико й,
психологией,
физиологией,
кибернетикой,
менеджментом и др.)
Педагогическая наука в данном контексте отражена в
таб. 5.
Метафорическое
представление
современного
педагогического
исследования:
корона
дерева
(Вселенная) покоится на стволе (философии), которое
питается от основного корневища (педагогики) , которая
и подпитывается многообразием корней смежных наук
(психологией,
физиологией,
кибернетикой,
менеджментом и др.).
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Технология
Вышеизложенные ответы на вызовы глобализации
ориентируют ресурс педагогического исследования на
жизнеобеспечение
образования
в
условиях
современности.
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Технология
ответа
образования на
вызовы
глобализации содержит пять матриц: «Равновесие»,
«Гармония», «Устойчивое развитие», «Философия»
«Наука».

Таблица 1. – Матрица 1. «Равновесие
Инд.
НПИ*
1
авдб

Наука , направленная на нарушение равновесия
современного образование
2
«Адаптация» системы к внешним условиям,
только изменяя свою структуру изнутри

ад

Исследование в поле одного стационарного
точечного или плоскостного
линейного
состояние
Исследование
внешних
воздействий
(небольшие влияния изменения приводят к
большим последствиям)
Исследование
частей,
действующих
согласованно
в узком
фрагментарном
рамочном поле связей
Исследования в условиях фундаментальной
неопределенности поведения системы

д

ад

а б гд

Наука , направленная на равновесие
современного образования
3
«Адаптация» системы переходом от одной
структуры к другой за счет сильных возмущений
или изменения граничных условий
Исследование в поле множества стационарных
состояний
в объеме ( минимум 3-х
координатное) до бесконечности
Исследование воздействий, которые приводят к
индивидуальному поведенческому действию с
целью самоактуализации
Исследование
частей,
действующих
согласованно в максимальном сферическом
рамочном поле связей
Исследования поведения системы, в условиях
многочисленных зависимостей

Инд.
НПИ
4
аг

бвг
бвг

бвг

в

* Индикаторы НПИ ( научного педагогического исследования)
Таблица 2. – Матрица «Гармония»
Инд.
Наука , направленная на нарушение
НПИ*
равновесия современного образование
1
2
авгд
Иерархические (от «высшего» к
«низшему») взаимодействия между
частями
абвгд
Ограниченность космоцентризма,
теоцентризма и антропоцентризма
авд
Поверхностное общение между частями,
не обеспечивающие их свободное
развитие и сотворчество
авд
Нецелостный человек не способный
содействовать становлению целостного
мира, руководствующегося раздором и
господством
авгд
Мировоззрение, ориентированное на
подчинение мира человеку
(антропоцентризм) или, наоборот,
человека миру (космоцентризм)
авд

Исследование мир рациональных истин
обособленных от мира ценностей, от
мира идей и переживаний, единственно
важных для человека, одухотворяющих
его жизнь и делающих ее осмысленной.
Исследование рационального знания и
создание образа реальности,
противостоящего интимному миру
значимых переживаний человека,
чуждой его внутреннему "я" и таящей
зачастую угрозу последнему

Наука , направленная на равновесие
современного образования
3
Полифонические (паритетные,
равноправные) взаимодействия между
частями
Отсутствие абсолютного центра

Инд.
НПИ
4
б

Глубинное общение между частями,
обеспечивающее их свободное развитие и
сотворчество
Единство общества, личности и природы
на основе признания самоценности этих
сторон и образуемого ими целого

бг

Мировоззрение, ориентированное на
диалог и сотворчество тех сил
человеческого и мирового бытия, которые
направлены на преобладание единства и
гармонии над борьбой и раздором.
Исследование равновесного сочетания
познавательной и ценностной установок в
жизнедеятельности человека.

б

бг

бг
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Табица 3. –Матрица «Устойчивое развитие»
Инд.
НПИ*
1
авд

Наука , направленная на нарушение равновесия
современного образование
2
В исследовании делается акцент на стабильность и
упорядоченность социального развития, рациональную
выверенность всех ходов, его логическую прозрачность

авд

Исследование настроено на «чистую» науку,
фундаментальность научных исследований, не заботясь
о их внедренческих последствиях

авд

В исследовании категории метафизики предстает, как
единое, внеисторическое, абсолютное, вечное,
основанное на анализе

авг

В исследовании образование выводит на первый план на
обеспечение человека Истиной, должной суммой
знаний, умений и навыков, которых ему хватит на всю
жизнь
В исследовании субъект и видение мира
рассматривается с дистанции
В исследовании образование рассматривается как
степень возведения отдельного человека до
всеобщности общества

авдг
авд

Наука , направленная на равновесие
современного образования
3
В исследовании делается акцент на
«междусферную» реальность принципиальную безоснованость,
зазор, в котором постоянно
сцепляются , создавая все новые и
новые конфигурации
Исследование отрицает точные
определения, жестких рамок,
привязанности мысли к какой-либо
конкретике
В исследовании категория
дематафизики предстает
коммуникативными отношениями
различных дисциплинарных
научных основах
В исследовании образование
выводит на первый план
инновационный, компетентностный
подход,
В исследовании субъект и видение
мира рассматривается изнутри
В исследовании центральной
субстанцией является сущность
самого себя.

Инд.
НПИ
4
бг

бг

бг

бд

б
бг

Таблица 4. Матрица «Философия»
Инд.
НПИ*
1

Наука , направленная на нарушение равновесия
современного образование
2
Зависимость/ независимость
Авторитарность/ индивидуализм
Традиции прошлого/ события настоящего
Догматизм/ наука
Фокус на каноны/ фокус на человека
Текст (на уровне понимания)/текст (раскодирование
текста)
Культурная грамотность/ функциональная грамотность

Наука , направленная на равновесие
современного образования
3
Взаимозависимость
Общность
Взгляд в будущее
Духовность
Фокус на поиск мудрости
Текст (текст - размышление)

Инд.
НПИ
4
абвг
бг
бг
бг
б
бг

Критическая грамотность

бг

авд

Содержание образования акцентируется на законы
природы/ содержание образования акцентируется на
цели поведения

Содержание
образования
–
акцентируется
на
определение
собственного пути и курса

бг

авд

Закрытая система (географическая,
ограниченность и т.п.)
«Трибовская»/провенциальная наука

Открытая система (наука – Солнце,
которое светит всей Земле)
Чистая наука

бг

д
авд
авд
авд
а гв д
авд
авд

авд

идеологическая

бг
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Таблица 5. – Матрица «Наука»
Инд.
НПИ*

Наука , направленная на нарушение равновесия
современного образование

1
2
ПЕДАГОГИКА
ав
Традиционная
педагогика,
развивающее
обучение,
ориентированное обучение
ПСИХОЛОГИЯ
авг д
Когнитивная психология,
КИБЕРНЕТИКА И ВТ
а б вгд
ТСО, ИТ

Наука , направленная на равновесие
современного образования

проблемноличностно-

Авторитарный, демократический стили управления

Результаты применения вышеизложенной технологии
приедены при ее интерференции на педагогические
исследований в различных странах:
А) Морару
Данил
(Румыния):
«
Влияние
нейроцерибральной
психодинамики
социальной
адаптации подростков.» Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата психологических
наук, Кишинев,2016;
б) Даваагийн Ганчулуун (Монголия): «Педагогическое
обеспечение самодеятельного народного творчества
монголов в современных условиях.» Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата
психологических наук, Улан-Батор,2015;
В) Алдияров Касымбек Тулеуович (Казахстан): «
Интеграция обучения информатике и общетехническим
дисциплинам
в
системе
технического
и
профессионального
образования
в
республике
Казахстан», Автореферат диссертации на соискание

3

4

Компетентностная педагогика

б гд

Духовность

б

Большие данные

ФИЗИОЛОГИЯ
авд
Процессы левого и правого полушарий мозга
МЕНЕДЖМЕНТ
авд
Стратегический
менеджмент,
менеджмент
изменений
авд

Инд.
НПИ

нейро-лингвистические процессы

бг

Инновационный
менеджмент,
менеджмент знаний, корпоративный
менеджмент
Либеральный стиль управления

бг

бг

ученой степени доктора педагогических наук. Аламаты,
2012.
Г) Одегова
Ольга
Владимировна
(Россия):
«Лингвокультурная глобализация в современном мире:
специфика и социокультурные эффекты», Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата
философских наук. Томск,2013
Д) Щербак
Ольга
Ивановна
(Украина):
«Теоретические
и
методические
основы
профессионально-педагогческого
образования.»
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора педагогических наук. Киев, 2012.
Результаты
иллюстрируют,
что
коэффициент
согласованности исследования с вызовами глобализации
не могут усредняться до национального уровня, а
определяются
интерференцией
индивидуально го
мировоззрения научного руководителя и исследователя с
«духом времени» (таб.6).

Таблица 6. – Согласованность исследования с вызовами глобализации
№

ФИ исследователя

Тема исследования

Страна

1

Морару Данил

2

Даваагийн
Ганчулуун

Тема: Влияние нейроцерибральной психодинамики Румыния
социальной адаптации подростков. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата
психологических наук, Кишинев,2016;
Тема: Педагогическое обеспечение самодеятельного Монголия
народного творчества монголов в современных
условиях. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата психологических наук,
Улан-Батор,2015;

Коэффициент
согласованности
исследования с вызовами
глобализации
0,06

0,93
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Продллжение таблицы 6
№ ФИ исследователя

3

Алдияров Касымбек
Тулеуович

4

Одегова
Ольга
Владимировна

5

Щербак
Ивановна

Ольга

Тема исследования

Страна

Тема: Интеграция обучения информатике и Казахстан
общетехническим
дисциплинам
в системе
технического и профессионального образования в
республике Казахстан », Аламаты,2012
Тема: «Лингвокультурная
глобализация
в Россия
современном мире: специфика и социокультурные
эффекты», Томск,2013.
Тема: Теоретические и методические основы
профессионально-педагогческого образования.

Пять «зарубок на память» вместо заключения:
 Борода уму не замена. (Царь Соломон)
 «Кто подвергается нападкам со стороны своего
времени, тот еще недостаточно опередил его – или отстал
от него.» (Ф.Ницше)
 «Если факты начинают подтачивать веру – беда.
Приходится менять мировоззрение или становиться
фанатом.» (Б.Н.Стругацкий)
 «Бессмысленно продолжать делать то же самое и
ждать других результатов» ( А.Эйнштейн)
 «Пожилые ученые, за редким исключением,
совершенно не восприимчивы к новым теориям, как бы
хороши они ни были, поэтому революция завершается
только тогда, когда новое поколение, свободное от
старых импринтов и обладающее уязвимыми нейронами,
импринтирует новую карту реальности.» (Роберт Антон
Уилсон).
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ДІЛОВІ ІГРИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ
В статті розкриті основні питання організації та проведення ділових ігор в процесі професійної підготовки
курсантів вищих військових навчальних закладів. Проаналізовано вплив ділових ігор на формування особистісних
та професійних якостей.
Ключові слова: ділові ігри, професійна підготовка, курсанти вищих військових навчальних закладів.

Постановка
проблеми,
аналіз
актуальни х
досліджень.
Ефективним
методом
формування
професійних якосте майбутніх офіцерів можуть бути
також
рольові та
ділові
ігри.
На
сьогодні
багаточисленними
дослідженнями
(Н. Анікєєва,
А. Дудоладова, Г. Селевко, А. Пожидаєв, М. Яновська та
інші) доведено, що гра має велике значення у вихованні,
навчанні та розвитку особистості як засіб емоційної
підготовки
до
розв’язання
життєвих
ситуацій.
Виникнення ігрового інтересу пов’язане із задоволенням
від спілкування; демонстрацією своїх можливостей як
гравців; з азартом від очікування непередбачених
ситуацій і послідовним їх розв’язанням під час гри;
необхідністю приймати рішення в складних і часто
невизначених умовах; швидким з’ясуванням наслідків
ухвалених рішень.
Розуміючи всю складність роботи з таким тонким
матеріалом, як емоції та почуття, фахівці використовують
і вдосконалюють різні психотерапевтичні методи,
спрямовані на активізацію емоційної сфери, її своєрідне
“загартування”, яке забезпечує протікання емоційної
реакції в потрібному руслі (В. Поплужний, В. Семке, О.
Чебикін та інші). Так, О. Чебикін [1] пропонує таку
систему методів емоційного розвитку: 1) мімічних дій; 2)
психомоторних і жестових дій; 3) дихальних вправ;
4) самонавіювання;
5)
ідеомоторне
тренування;
6) аутогенне тренування.
Мета статті визначити основні принципи проведення
ділових ігор в процесі професійної підготовки курсантів,
проаналізувати їх вплив на формування професійних та
особистісних якостей майбутніх офіцерів.
Виклад основного
матеріалу.
Організація й
проведення ділових ігор в процесі професійної
підготовки курсантів в цілому відповідає загальним
методичним вимогам, докладно описаним у науковій
літературі [1, 2, 4, 5]. Так, реалізація навчальних цілей,
намічених викладачем, вже на етапі проектування ділово ї
гри
вимагає
врахування
декількох
психолого педагогічних принципів:
1. Принцип імітаційного моделювання припускає
розробку: а) імітаційної моделі, б) ігрової моделі
професійної діяльності. Наявність цих двох моделей

необхідно для створення предметного й соціального
контекстів майбутньої діяльності.
2. Принцип проблемності змісту гри і її розвитку
означає, що в предметний матеріал гри закладаються
навчальні проблеми, побудовані у вигляді системи
ігрових завдань, у яких проглядається той або інший тип
протиріч, які вирішуються курсантом у процесі гри, що
приводить до виходу із проблемної ситуації.
3. Принцип спільної діяльності ґрунтується на імітації
професійних функцій фахівців через їхню рольову
взаємодію. Гра припускає спілкування, засноване на
суб’єкт-суб’єктних відносинах, у яких розвиваються
психічні процеси, що властиві мисленню фахівців.
4. Принцип діалогічного спілкування й взаємодії
партнерів у грі є необхідна умова переживання й
вирішення проблемної ситуації. Учасники гри задають
один одному питання. Система міркувань кожного з
партнерів обумовлює їхній взаємний рух до спільного
вирішення проблеми. Люди неоднозначно реагують на
однакову інформацію, це породжує діалог, обговорення й
узгодження позицій, інтересів.
5. Принцип двох плановості ігрової навчальної
діяльності дає можливість внутрішнього розкутості
особистості, прояву творчої ініціативи. Суть його в тім,
що «справжня» діяльність, спрямована на навчання й
розвиток фахівця, реалізується в «несправжній» ігровій
формі.
Ці взаємообумовлені принципи становлять певну
концепцію ділової гри й повинні дотримуватися як на
етапі розробки, так і на етапі реалізації. Недотримання
або недостатнє пророблення хоча б одного з них
негативно позначиться на результатах ділової гри.
Розробку ділової гри починають зі створення дво х
моделей – імітаційної і ігрової, які будуть убудовані в її
сценарій. Таким чином, перший принцип ділової гри
реалізується на початковому етапі її розробки. Імітаційна
модель – це прототип моделі, вона задає предметний
контекст діяльності фахівця в навчальному процесі.
Ігрова модель створює соціальний контекст і являє
собою роботу учасників ділової гри з імітаційно ю
моделлю.
Імітаційна модель одержує своє втілення в наступних
структурних компонентах: мета, предмет гри, графічна
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модель взаємодії учасників, система оцінювання.
Компоненти ігрової моделі – сценарій, правила, мета,
ролі й функції гравців.
Об’єктом імітації звичайно вибирається найбільш
типовий фрагмент професійної діяльності, що вимагає
системного застосування різноманітних умінь і навичок,
якими повинен опанувати курсант за період, що передує
грі.
Ігрова модель має ігрові цілі. Педагогічна модель має
дві групи цілей – дидактичні й виховні. Предмет гри – це
предмет діяльності учасників гри, він залежить від моделі
фахівця і являє собою перелік процесів або явищ, що
вимагають професійно компетентних дій. Важливий
елемент сценарію – спосіб генерування подій, що
визначає динаміку й характер розвитку ігрового процесу.
Розрізняють три способи: детермінований, спонтанний,
змішаний. Останній з них, що сполучить алгоритмізацію
з урахуванням імовірнісного характеру подій, найбільш
властивий діловій грі.
Графічна модель рольової взаємодії учасників
відбиває кількісний і якісний склад учасників, їхній
зв’язок, взаємодію, просторове розташування гравців і
надає більшу допомогу ведучому й учасникам гри.
Комплект ролей і функцій гравців повинен адекватно
відбивати професійні й соціально-особистісні відносини,
характерні для того фрагмента професійної діяльності,
що моделюється в грі. Чим вище професійний рівень
розроблювача, тим вдалішим буде комплект ролей.
Складним моментом у розробці гри є чітке визначення
функцій гравців. Їх потрібно становити узагальнено й
доповнювати їхніми інструкціями, у яких у словесній
формі, за допомогою таблиць або у вигляді алгоритму
даються права, обов’язки й можливі дії гравців.
Правила гри відбивають характеристики реальних
процесів і явищ, що існують у прототипах діяльності в
спрощеному варіанті. Крім того, існує другий план гри –
правила чисто ігрового характеру: якщо їх не
дотримуватися,
гра
перестане
бути
грою,
перетворившись у заняття тренажерного типу.
Вимоги до правил гри зводяться до наступних
положень:
‒ правила мають обмеження, що стосуються
технології гри, регламенту ігрових процедур або їх
елементів, ролей і функцій викладача-ведучого, системи
оцінювання;
‒ правил не повинно бути занадто багато, не більше
5 – 10, вони повинні бути представлені на плакатах або за
допомогою технічних засобів;
‒ характер
правил
повинен
забезпечувати
відтворення реального або ділового контекстів гри;
‒ правила повинні бути пов’язані із системою
стимулювання і інструкціями гравцям.
Як перелік основних правил можна привести
дотримання регламенту, використання носіїв інформації,
застосування активних форм подань інформації, питання
дискусійного характеру.
Система оцінювання забезпечує контроль прийнятих
рішень і самоконтроль, припускає змістовну оцінку,
забезпечує змагальний характер гри, дозволяє оцінювати
діяльність і особистісні якості учасників гри, а також
успішність роботи ігрових груп. Система повинна

будуватися насамперед як система самооцінки граючих,
а потім – як система оцінки викладачем-ведучим.
Розбір гри викладачем і рефлексія її учасників із
приводу їхніх навичок на заключному обговоренні несуть
основне навчальне й виховне навантаження. Заключна
частина гри – це не стільки підведення підсумків, скільки
аналіз причин, що обумовили фактичні її результати.
Методичне забезпечення гри припускає наявність
наступних матеріалів: проспект і параметри гри, набір
реальної й ігрової документації. Ступінь деталізації
методичних рекомендацій залежить від складності
об’єкта імітації, контингенту й інших причин.
Навчальні ділові ігри (ціль яких сформувати певні
навички й уміння курсантів у їх активному творчому
процесі) за рівнем складності можна розділити на
різновиді:
1) імітаційні вправи – вони відрізняються від ділово ї
гри меншим обсягом і обмеженістю розв’язуваних
завдань. Ціль імітаційних вправ – надати можливість
курсантам у творчій обстановці закріпити ті або інші
навички, акцентувати увагу на якому-небудь важливому
понятті, категорії.
2) «аналіз конкретних професійних ситуацій» –
курсанти, знайомляться із ситуаціями, із сукупністю
взаємозалежних фактів і явищ, що характеризують
конкретне службово-бойове завдання, що виникає перед
фахівцем у його професійній діяльності й потребуюче від
нього відповідного рішення, курсанти пропонують свої
рішення в тій або іншій ситуації, які колективно
обговорюються.
3) «розігрування ролей» – військовослужбовці
одержують вихідні дані щодо якоїсь ситуації, а потім
беруть на себе виконання певних ролей. Виконання ролей
відбувається в присутності інших членів навчальної
групи, які потім оцінюють дії учасників ситуації,
прийняті ними самостійні рішення залежно від умов
сценарію, дії інших виконавців залежно від раніше
прийнятих власних рішень, тобто при розігруванні ролей
не можна повністю пророчити ситуації, у яких
виявляється той або інший виконавець. Цей метод
навчання використовується для вироблення практичних
професійних і соціально-поведінкових навичок.
4) повномасштабна ділова гра, що комплексно імітує
професійну діяльність і наслідки прийнятих професійних
рішень [3].
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Специфіка ділової гри у вищих військових навчальних
закладах полягає у відтворенні предметного й
соціального змісту майбутньої професійної діяльно сті
курсанта,
моделювання
тих
систем
відносин,
професійних проблем, реальних загроз і складностей, які
характерні для майбутньої діяльності, що в свою чергу
позитивно впливає на формування професійних та
особистісних якостей.
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BUSINESS GAMES IN THE COURSE OF VOCATIONAL TRAINING OF CADETS
The article deals with the basic questions of the organization and carrying out of business games in the course of vocational
training of cadets of the higher military educational institutions. It is analysed the influence of business games on the formation
of personal and professional qualities.
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ИГРОВАЯ МЕТОДИКА КАК СПОСОБ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

В статье проанализированы активные методы обучения во время учебного процесса, подготовлена
методическая база для реализация активных и интерактивных методов обучения, которые способствуют
повышению качества подготовки специалистов при изучении английского языка.
Ключевые слова: ролевая игра, педагогические технологии. ролевые методики, игра-упражнение. игразадание.
Постановка проблемы и ее связь с научными и
практическими заданиями. В наши дни знание
английского языка в современном мире – это
необходимый навык для каждого человека. Изучению
английского уделяют все больше внимания, как
общество, так и государство. 2016 год объявлен Годом
английского языка в Украине, совершенствуются
учебные программы, меняются принципы преподавания
языка с целью их введения в богатый мир культуры и
традиций страны изучаемого языка. Пересматриваются
пути и способы формирования всех видов речевой
деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма.
Активизации
учебного
процесса,
стимуляции
познавательной деятельности способствует внедрение в
процесс обучения, наряду с традиционными занятиями,
игровых технологий. Причина столь повышенного в
настоящее время интереса к внедрению в учебный
процесс игровых технологий – это, в первую очередь,
отход от традиционных форм и методов обучения.
Последние годы свидетельствуют о значительном
повышении интереса к изучению английского языка. Он
признан языком профессионального общения в разных
сферах деятельности. Существует ряд проблем в сфере
высшего образования. Это показывает на несоответствие
структуры высшего образования требованиям рыночной
экономики: несоответствие
знаний
и навыков,
получаемых в системе высшего профессионального
образования,
условиям
рыночного
спроса
на
специалистов; отсутствие механизмов контроля и
гарантии качества; усиление тенденции к неравенству в
системе образования. До сих пор практикуются
малопродуктивные методы обучения: заучивание
текстов, повторение, перевод с русского языка на
английский язык, гипертрофированная работа с
учебниками и тому подобное. Несмотря на то, что
традиционный подход к изучению английского языка
является неэффективным в управление учебновоспитательным процессом. На замену скучному
изучению языков по учебнику приходит самый
эффективный метод для запоминания слов и подавления
языкового барьера – коммуникативный. По сути, эту
методику не пришлось даже изобретать – изначально
обмен знаниями происходил на уровне живого контакта,
невербального общения, жестов и мимики. Изучать язык,

контактируя с носителем, значительно проще и быстрее.
Связь преподавателя со студентами на пассивных
занятиях
осуществляется
посредством
опросов,
самостоятельных и контрольных работ, а также тестов. С
точки зрения современных педагогических технологий и
эффективности усвоения студентами учебного материала
пассивный метод мало эффективен, но, несмотря на это,
он имеет и некоторые преимущества. Известно, что это
относительно легкая подготовка к занятию со стороны
преподавателя и возможность преподнести сравнительно
большее количество учебного материала в ограниченных
временных рамках занятия. В процессе обучения есть
смысл разбиваться на группы или работать в паре,
независимо от уровня знаний и словарного запаса. С
появлением современных средств коммуникации задача
упростилась вдвойне – где бы вы ни находились, всегда
можно найти приятеля с другого конца планеты и
практиковаться в изучении языка, беседуя в Skype.
Наиболее эффективным средством при изучении
иностранного языка на начальном этапе обучения
является использование на уроках ролевых игр.
Цель статьи – рассмотреть и проанализировать
игровые методики при преподавании иностранного языка
в неязыковом ВУЗе.
Изложение
основного
материала.
Проблемы
стимулирования и мотивации к изучению иностранного
языка с использованием занимательных материалов и
игровых приемов обучения представлены в научных
исследованиях многих отечественных ученых (И.Л. Бим,
С.Т.Занько, С.С. Полат, Е.И. Пассов, В. М. Филатов и
др.). В практике преподавания иностранных языков
используются многочисленные учебные пособия,
методические разработки, материалы к проведению
разнообразных игр с использованием материала
иностранного языка. Деловая игра – это моделирование
конкретной ситуации, выполняемой в соответствии с
заранее
определенными
правилами,
исходным и
данными. Исследователи проблемы игровой имитации
считают, что ситуации, закладываемые в основу каждой
игры, должны быть актуальными и полными. Прием
ролевой игры сравнительно
недавно вошел в
методический
арсенал,
поэтому
целесообразно
остановиться на нем более подробно.
Ролевая игра не имеет в своей основе цельного текста.
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Для ее осуществления предлагается лишь общий
сюжетный ход, распределяются и намечаются их
коммуникативные намерения. А дальше следует
саморазвивающийся процесс, открывающий широкие
просторы для импровизации. Ролевая игра способствует
развитию
индивидуальных
качеств
учащихся,
воспитанию чувства «зависимой ответственности»
(А.С.Макаренко), так как для ее успешного протекания
важно точное взаимодействие, взаимопомощь и
поддержка друг друга. Разрабатывая игру, следует
стремиться к тому, чтобы помимо необходимой
информации присутствовал «информационный шум» и
избыточные сведения. Работа в малых группах – это одна
из самых популярных стратегий, так как она дает всем
обучающимся возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного
общения (в частности, умение активно слушать). Метод
круглый стол – это метод активного обучения, одна из
организационных форм познавательной деятельности
студентов, позволяющая закрепить полученные ранее
знания,
восполнить
недостающую
информацию,
сформировать умения решать проблемы. Характерной
чертой
«круглого
стола»
является
сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией.
Основной его целью является научить студентов излагать
мысли,
аргументировать
свои
предположения,
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои
убеждения.
При этом происходит
закрепление
информации
и
самостоятельной
работы
с
дополнительным материалом, а также выявление
проблем и вопросов для обсуждения.
Рассмотрим игровые технологии как условие
создания мотивационной основы обучения иностранному
языку.
Повышение мотивации обучающихся к учебной
деятельности – один из актуальных вопросов дидактики.
Мотивация определяет значимость того, что познается и
усваивается обучающимся, их отношение к учебной
деятельности
и
ее
результатам. Особенность
иностранного языка как предмета заключается в том, что
учебная деятельность
подразумевает иноязычную
речевую деятельность, то есть деятельность общения, в
процессе которой формируются, помимо знаний,
иноязычные речевые умения. Реальные потребности в
изучении иностранного языка связаны с желанием
общаться на этом языке, выражать свое мнение в устной
и письменной форме, владеть им. Последнее приводит к
необходимости продуманного подбора средств и
приемов обучения иноязычной речевой деятельности для
поддержания мотивации. В этой связи использование
игровых приемов обучения иноязычному общению
приобретает особую значимость.
Привлечение игры как приема обучения –
действенный
инструмент
управления
учебной
деятельностью
(деятельностью
по
овладению
иноязычным
общением),
активизирующий
мыслительную
деятельность
обучающихся,
позволяющий сделать учебный процесс захватывающим
и интересным.
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В психологической концепции игра определяется как
деятельность, предмет и мотив которой лежат в самом
процессе ее осуществления.
По мнению Д.Б. Эльконина, «человеческая игра – это
такая деятельность, в которой воссоздаются социальные
отношения между людьми вне условий непосредственно
утилитарной деятельности» [8.c.25]
В «Большой энциклопедии» игра рассматривается как
«занятие, не имеющее практической цели и служащее для
развлечения и забавы, а также применения на практике
некоторых искусств (игра на сцене, игра на музыкальном
инструменте)» [1.c.28]
Наиболее приемлемым для нас является определение,
данное А.А. Деркачом, учебной называется игра,
используемая в учебном процессе в качестве задания,
содержащая
учебную
(проблему,
проблемную
ситуацию), решение которой обеспечит достижение
определенной учебной цели. [3.c.78-80].
Раскрытия понятия игры педагогами, психологам и
различных школ можно выделить ряд общих положений:
1. Игра
выступает
самостоятельным
видом
развивающей деятельности детей разных возрастов.
2. Игра детей есть самое свободная форма их
деятельности,
которая
осознается,
изучается
окружающий мир, открывается широкий простор для
личного
творчества,
активности
самопознания,
самовыражения.
3. Игра – первая ступень деятельности ребенка,
изначальная школа его поведения, нормативная и
равноправная деятельность
младших школьников,
подростков, юношества, меняющих свои цели по мере
взросления учащихся.
4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому
что развиваются, и развиваются, потому что играют.
5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с
опорой на подсознание, разум и творчество.
6. Игра – главная сфера общения детей; в ней
решаются проблемы межличностных отношений,
приобретается опыт взаимоотношений людей. Игра –
мощный стимул к овладению иностранным языком и
эффективный
прием в арсенале преподавателя
иностранного языка. Использование игры и умение
создавать речевые ситуации вызывают у обучающихся
готовность, желание играть и общаться. [2. c. 7-8]
Игра дает возможность студентам не только выразить
себя, действовать, но и возможность переживать и
сопереживать. Игра
обеспечивает
эмоциональное
воздействие на тех, кто обучается и таким образом,
активизирует резервные возможности личности. Она
облегчает овладение знаниями, навыками и умениями,
способствует их актуализации. Учебная игра-упражнение
помогает активизировать, закрепить, проконтролировать
и скорректировать знания, навыки и умения, создает
учебную и педагогическую наглядность в изучении
конкретного материала. Она создает условия для
активной мыслительной деятельности ее участников.
Игра-задание, содержащая учебную задачу, стимулирует
интеллектуальную
деятельность
обучаемых, учит
прогнозировать, исследовать и проверять правильность
принятых решений или гипотез. Она является своего рода
индикатором успеха учащихся в овладении учебной
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дисциплиной, представляя собой одну из форм и средств
отчета, контроля и самоконтроля учащихся. [7.c.36]
Учебная игра воспитывает культуру общения и
формирует умение работать в коллективе и с
коллективом. Все это определяет функции учебной игры
как
средства
психологического,
социальнопсихологического и педагогического воздействия на
личность. [5.c. 98-100]
Психологическое влияние игры проявляется в
интеллектуальном росте обучаемых. Педагогически и
психологически продуманное использование ее на
занятии
обеспечивает развитие
потребности
в
мыслительной
деятельности.
А
это
ведет
к
интеллектуальной
активности,
умственной
и
познавательной самостоятельности и инициативности
учащихся. Психологическое воздействие игры на разных
людей неодинаково, оно определяется индивидуальным и
особенностями личности. Социально-психологическо е
воздействие игры обнаруживает себя в преодолении
боязни говорения (общения) на иностранном (и родном)
языке и в формировании культуры общения, в частности
культуры ведения диалога. Игра порождает интерес к
стране изучаемого языка, к чтению зарубежной прессы.
Она формирует способность принимать самостоятельные
решения, оценивать свои действия и действия други х,
побуждает актуализировать свои знания.
Игра ориентирована на групповую активность, что
вполне отвечает запросам современной методики. Она
также легко трансформируется в различные формы
индивидуальной
активности,
давая
возможность
каждому студенту попробовать себя в той или иной роли
и проявить индивидуальные способности.
Недостаточная
разработанность
проблемы
использования игровых технологий и недооценка их
применения в вузовском обучении, о которой нами было
сказано выше, требует, по нашему мнению, серьезного
внимания. Речь здесь идет о возможности интеграции
приемов и методов, используемых в дидактике раннего
обучения иностранным языкам, вузовскую дидактику .
Мы уверены, и это подтверждается на практике,
использование игры как приема обучения иноязычной
речевой деятельности эффективно как в детской, так и во
взрослой аудитории. [6.c.16-18]. Эффект игры основан на
таком
механизме
памяти
как
непроизвольное
запоминание. Во время проведения игры студенты
запоминают неосознанно то, что не стремились
запомнить. В этом смысле можно говорить о зависимости
запоминания от деятельности, в ходе которой оно
совершается. Игра является той самой деятельностью,
которая
создает
эмоционально
стимулирующую
заинтересованность и способствует непроизвольному
запоминанию. Непосредственная
эмоциональная
включенность
в ситуацию,
состязательность
и
коллективизм в поиске лучших решений, возможность
широкого варьирования ситуаций, овладение новыми
методами непосредственно в деле, в процессе делового
общения, тренировка интуиции и фантазии, развитие
импровизационных возможностей и умение быстро
реагировать на изменяющиеся обстоятельства сделали
метод обучающих игр очень популярным. Однако в силу

ограниченности времени чаще используются отдельные
игровые ситуации или фрагменты.
Превосходство игры над другими средствами
обучения показывает. что она способно обеспечить не
только индивидуальную, но и парную, групповую и
коллективную форму работы на занятиях, что позволяет
каждому
обучаемому максимально
эффективно
использовать учебное время.
Основными требования к игре и условиями ее
проведения являются:
– Психологические требования. Учебная игра должна
обладать релевантностью и иметь личностный смысл и
значимость для каждого из участников. Так же как и
любая деятельность, игровая деятельность на занятии
должна быть мотивирована, а учащиеся должны
испытывать потребность в ней.
– Педагогические
требования
сводятся
к
следующему: применяя игру как форму (средство ,
методический прием) обучения, преподаватель должен
быть, уверен в целесообразности ее использования,
должен определить цели игры в соответствии с задачами
учебного процесса. Учебные игры должны составлять
систему,
предполагающую
их
определенную
последовательность и постепенное усложнение. При этом
необходимо
учитывать
особенности
студентов.
Педагогические требования подразумевают внедрение
оптимальных условий ведения игры в учебном
процессе. [4,c.112]
В настоящее время в педагогике США и Англии
разрабатываются социодрамы как ролевые игры,
назначение которых научить студентов ориентироваться
в жизненных ситуациях, помочь понимать мотивы и
чувства других людей, сформировать опыт социально
ориентированного
поведения.
В
университетах,
колледжах, школах бизнеса и крупных промышленных
компаниях широко используется имитационно-игровой
подход
для
моделирования
различных
сфер
профессиональной деятельности. В работах последних
лет значительное внимание уделяется игровым методика,
условиям их проведения, приемам организации учебно игровых взаимодействия. Вместе с тем, необходимо
подчеркнуть,
что
развивающие,
воспитывающие
обучающие функции учебных игр в полной мере еще не
выявлены, а сам игровой подход к обучению зачастую
оправдывается
практическим
эффектом,
а
не
завершенными дидактическими
методологическими
обоснованиями. Таким образом, игра может быть не
только
приятным
времяпровождением,
но
и
господствующей технологией образования.
Выводы. Исходя из этого, можно сказать, что
технология игровых методов обучения нацелена на то,
чтобы научить учащихся осознавать мотивы своего
учения, своего поведения в мире и в жизни, т. е.
формировать
цели
и
программы собственной
самостоятельной деятельности
и предвидеть
ее
ближайшие результаты. Таким образом, для повышения
познавательной активности студентов, преподавателю
предлагается множество различных методов, которые он
может использовать в своей преподавательско й
деятельности. Для эффективного внедрения активных
методов обучения в учебный процесс необходима
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серьезная работа, подготовка методической базы.
Реализация активных и интерактивных методов обучения
способствует
повышению
качества
подготовки
специалистов.
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The article analyzes the studying active methods during learning process, methodical foundation for the active and interactive
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті гендерне виховання розглядається як частина загального виховання людини, адже проблема
даного напряму є однією з найактуальніших в загальному контексті основних напрямів освіти, освітньої
роботи. Специфіка процесу соціалізації дитини дозволяє вважати правомірною роботу з гендерного
виховання в дошкільному віці, вимагає продовження і на інших етапах розвитку особистості. Організація
гендерної соціалізації повинна здійснюватися в аспекті цілісної педагогічної системи, що не допускає
недооцінку будь-якого з її компонентів. Тому у час нових інформаційних технологій та швидкого розвитку
потрібно переосмислити виховання дітей та молоді, а також змінити ставлення та не розділяти людей за
статтю, а оцінювати їхню професійність, знання та комунікативну взаємодію.
Ключові слова: гендер, соціалізація, освіта, виховання, дослідження, рівність, культура, особистість.

Постановка проблеми. Необхідність використання
гендерного підходу в навчанні і вихованні дітей
підкреслюють багато вітчизняних та зарубіжних вчених.
Як відомо, дівчата і хлопці по-різному мислять,
розуміють, відчувають та переживають. Тому, педагогіка
потребує осмислення позначених суперечливих змін і
корегування позицій в питаннях гендерної соціалізації.
Соціалізація підростаючого покоління, в процесі якої
створюються
умови для
ефективного
розвитку
особистості
дитини
як
заставу
максимальної
самореалізації дорослої особистості в майбутньому, є
однією з найважливіших завдань сучасної школи. Все це
вказує на актуальність гендерного виховання в сучасному
суспільстві.
Значимість вивчення особливостей виховання з
гендерних позицій пояснюється необхідністю інтеграції
гендерної теорії в зміст освіти, з одного боку, і тою
обставиною, що мало уваги приділяється спеціальній
гендерній проблематиці в освітніх установах.
Метою статті є вивчення теоретично-методологіч них
основ дослідження гендерної соціалізації та виховання в
освітніх закладах.
Виклад основного матеріалу. Перехід України до
ринкових відносин, який супроводжувався зниженням
соціального статусу жінок, незатребуваністю їхнього
освітнього, професійного потенціалу, стимулював
зародження та розвиток міждисциплінарних досліджень,
що для аналізу політичних, соціальних і культурних
процесів використовують гендерний підхід. В основу
наукової розробки гендерної теорії покладено ідею
рівності, яка, з одного боку, не заперечує існування
біологічних і психологічних відмінностей між жінками та
чоловіками, але, з іншого – підкреслює важливість
соціокультурної
оцінки
та
інтерпретації
цих
відмінностей, а відтак побудови на їх основі тако ї
системи, яка спроможна забезпечити чоловіків і жінок
рівними правами та рівними можливостями для їх
реалізації.

Важливим напрямом гендерних досліджень є
науково-методичне забезпечення гендерної освіти, під
якою розуміється процес надбання систематизованих
наукових знань у галузі стратегії і тактики гендерної
рівності, а також умінь і навичок їх застосування на
практиці. Сьогодні в системі, зокрема вищої освіти
починають
створюватися
наукові
школи,
що
розробляють навчальні курси з гендерної тематики та
сприяють їх впровадженню до таких навчальних
дисциплін, як соціологія, політологія, психологія,
лінгвістика
тощо
(Т. Говорун,
Н. Лавріненко,
В. Суковата, Г. Сілласте
та ін.). Однак процес
інституціоналізації гендерної освіти у вищій педагогічній
школі знаходиться на початковій стадії. Гендерна
тематика повільно інтегрується в навчальні плани
педагогічних спеціальностей та підготовку фахівців.
Дослідження в царині гендерної педагогіки є тільки
початком наукового пошуку в цьому напрямі
(дослідження
І. Іванової, О. Кікінежді,
В. Кравця,
О. Луценко, О. Цокур, Л. Штильової; роботи, що
присвячені проблемі формування ідентичності як однієї з
ключових у гендерній теорії й як однієї із завдань
гендерної освіти (І. Кирилова, В. Романова, М. Толстих);
гендерної соціалізації (С. Бем, М. Гасюк, П. Горностай,
І. Каширська, І. Костикова, Л. Харченко та ін.); роботи
щодо вивчення природи гендерних стереотипів і
гендерних ролей як механізмів,
що сприяють
відтворенню
гендерної
стратифікації
суспільства
(В. Агєєв, Ю. Альошина, І. Кльоцина, С. Оксамитна,
М. Церетелі та ін.)).
Вивчення ідеї гендерної рівності як теоретичної
основи підготовки спеціалістів соціальної сфери
дозволило визначити С. М. Гришак, що сутність ідеї
гендерної рівності розглядається через декілька підхо дів:
1) рівність
перед законом (формальна рівність,
закріплена законодавчо – де-юре); 2) рівність
можливостей (створення рівних умов де-факто для
забезпечення рівного використання суспільних цінностей
обома статями); 3) рівність результату (цілеспрямоване
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усунення всіх перешкод, які можуть бути зумовлені
попередньою дискримінацією); 4) гендерний паритет
(забезпечення гендерно-збалансованих відносин між
статями, що, враховуючи статеві відмінності, сприятиме
розвитку партнерських взаємовідносин між жінками і
чоловіками, їх загальної відповідальності в усуненні
дисбалансу
в приватній та публічній сферах,
стверджуванні паритетних засад, що ведуть до
зближення, а не до розмежування статей) [1,с.10].
Відомо, що гендерна соціалізація – це процес
засвоєння індивідом культурної системи гендеру того
суспільства, у якому він живе. Агентами гендерної
соціалізації виступають соціальні інститути і групи,
наприклад, родина, освіта, профорієнтація, однолітки.
Зміст гендерної соціалізації визначається рівнем
соціально-економічного
розвитку
суспільства,
особливостями культури і конкретним спосіб життя
індивіда. Тому, можна говорити, що сім’я займає головне
місце гендерної соціалізації дитини, але як показує
практика цей досвід далекий від позитивного: батьки
зловживають алкоголем, не займаються вихованням ,
часто спостерігається неповага і байдужість один до
одного, насильство тощо. Проходячи соціалізацію в
родині, а потім в школі і суспільстві, діти засвоюють
стереотипи, що склалися історично, що ставлять жінку
свідомо в принижену позицію.
У зв’язку з цим, гендерні стереотипи – це незмінні
загальноприйняті правила про поведінку жінок і
чоловіків, що склалися в культурі, яким слідують без
роздумів. Поява гендерних стереотипів обумовлена тим,
що
статеві
відмінності
розташовувалися
над
індивідуальними відмінностями особистості чоловіка і
жінки. Синонімом стереотипу нерідко виступають
поняття «упередження», «забобон» або «кліше». Можна
виділити
якості,
стереотипно
приписувані
чоловікові/жінці: чоловічі – абстрактність, логічність,
влада, незалежність, індивідуальність, непостійність,
невірність, радикалізм, інструментальність, сміливість,
майстерність
в якомусь справі,
працьовитість,
вдосконалення фізичної сили, уміння долати труднощі,
готовність прийти на допомогу жінці і захистити її;
жіночі – постійність, вірність, пасивність, статика,
колективність,непритомність,
інтуїтивність,
конкретність, доброта, жіночність, чуйність, м’якість,
терпимість до недоліків близьких людей, уміння
прощати, турбота про слабких, хворих, сиріт, любов до
дітей.
Теоретичне обґрунтування реорганізації основних
компонентів навчального процесу й адекватного
оновлення теоретичної та практичної професійної
підготовки фахівців до даного виду діяльно сті
С.М. Гришак обґрунтовує на певних концептуальних
ідеях, що сприяють удосконаленню навчання майбутніх
спеціалістів, зокрема соціальної сфери:
1) в основу всіх компонентів професійної підготовки
майбутніх спеціалістів соціальної сфери має бути
покладена ідея гендерної рівності, як механізм
впровадження егалітарних
гендерних уявлень у
свідомість студентів, які сприятимуть розкриттю
особистісного потенціалу обох статей і гармонізації їх
партнерських взаємовідносин у всіх сферах соціального
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існування суспільства; 2) підготовка
майбутніх
спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної
рівності в професійній діяльності повинна спиратися на
спеціальне гендерно-орієнтоване навчання, що потребує
якісних змін у змісті педагогічної підготовки студентів,
пов’язаних із системним поширенням теоретичного
гендерного знання в навчальному процесі; 3) підготовка
майбутніх спеціалістів потребує докорінної зміни
застарілих підходів у навчальному процесі, створення
інтерактивного навчального середовища, використання
інноваційних методик гендерного виховання та освіти,
нового гендерного інструментарію, зміни ролі педагога з
головного носія інформації в помічника студентів у
їхньому науковому пошуку, співавтора педагогічного
процесу, де студент і викладач виступають партнерами;
4) мета підготовки майбутніх спеціалістів соціально ї
сфери до реалізації гендерної рівності в професійній
діяльності – зміна самосвідомості особистості в
когнітивній та емотивній сферах особистісного росту, що
відзначатиметься в усвідомленні своєї самоцінності та
самоідентифікації; подоланні традиційних гендерних
стереотипів; формуванні гендерної чутливості; прагненні
до самореалізації та самовдосконалення; сприйнятті
нового гендерного
світогляду,
який
сприятиме
переосмисленню характеру взаємовідносин між статями,
їх консолідації та рівноправної співпраці в усіх сферах
життєдіяльності суспільства; 5) підготовка майбутніх
фахівців до просування гендерної рівності повинна
базуватись на розумінні зв’язку між ідеєю гендерної
рівності, феноменом гендеру, гендерних відносин,
гендерних ролей і стереотипів, гендерної культури та
соціальної роботи, що потребує впровадження гендерних
підходів до аналізу практики соціальної діяльно сті
[1,с.11-12].
Тому, якщо в позитивному варіанті в студентів
з’являється
почуття
своєї
неповторності,
індивідуальності,
несхожості
на
інших,
котре
супроводжується все підсилюючою потребою і здатністю
до інтимної психологічної близькості з людиною іншої
статі, включаючи й сексуальну близькість, то в
негативному варіанті виникає дифузійне, розпливчасте
«Я», статеворольова й особистісна невизначеність,
почуття ізоляції й самітності. Внаслідок розвитку
статевої самосвідомості студенти навчаються розумінню
різниці між юнаками й дівчатами, чоловіками й жінками,
що істотно впливає на їхнє самосприйняття й сприйняття
інших людей, статеворольову поведінку і взаємини з
іншими дівчатами і юнаками, жінками й чоловіками. Як
закономірний наслідок, у процесі гендерної соціалізації
юнаки й дівчата початкових курсів, зокрема вищих
технічних навчальних закладів, оволодіваючи новим
соціальним статусом студента/студентки, освоюють своє
місце в системі соціальних відносин, студентсько ї
взаємодії, осмислюють свою гендерну ідентичність,
усвідомлюють відмінні риси своєї жіночої/чоловічої
індивідуальності,
переосмислюють
значення
самототожності, цілісності гендерної ідентичності,
різних якостей, установок і статеворольової поведінки,
котрі, на думку студентського співтовариства й вимог, які
пред’являє сучасне суспільство, є припустимі для юнаків
і дівчат, чоловіків і жінок [2,с.10-11].
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Як бачимо, інтенсивний розвиток особливої – статево ї
самосвідомості є центральним психічним процесом
перехідного періоду від дитинства до дорослого життя,
що є важливим компонентом гендерної ідентичності
дівчат і юнаків періоду студентської юності. Розвито к
статевої самосвідомості пов'язаний не стільки з
розумовим розвитком юнаків і дівчат, оскільки
когнітивні передумови створені раніше, скільки з появою
в них нових питань про себе, особливості своєї статі, а
також нових контекстів і поглядів, під якими вони
розглядають себе, представників своєї й протилежно ї
статі. Характерно й те, що усвідомлення себе як
особистості певної статі відбувається в процесі взаємодії
з однолітками обох статей. Не випадково найважливішим
фактором становлення гендерної ідентичності дівчат і
юнаків періоду студентських років є спілкування взагалі
і взаємодія з однолітками, зокрема. З цієї причини
ефективність становлення їх гендерної ідентичності
залежить від того, наскільки задовільна взаємодія між
дорослими і юнаком/дівчиною, що створюють у них
відчуття безпеки, надійності, любові.
Тому у нашому суспільстві більшість чоловіків
віддають перевагу таким ВНЗ, як економічний, технічний
або ж медичний, адже це більше підходить для сильнішо ї
половини людства. Саме тому співвідношення жінок і
чоловіків у педагогічних/класичних ВНЗ нерівне, де
переважають жінки. Виключенням є один факультет –
фізичного виховання. На ньому зустріти дівчину – це
щастя, адже є рідкістю, напевно, такою ж як і на
філологічних - побачити хлопця. Ще одним недоліком є
відсутність впевненості у спілкуванні з такою великою
кількістю осіб протилежної статі, що призводить до
проблем адаптації та комунікативної взаємодії.
Отже,
гендерна
культура
як індивідуальна
характеристика особистості періоду студентського
життя, яка виявляється у студентів вищих навчальних
закладів, – це особливий спосіб оформлення ними своєї
життєдіяльності, зумовлений їхнім прагненням до
максимальної реалізації своїх сил і здатностей як
представників певної соціальної статі, що виявляється
через комплекс відповідних інтелектуальних, ціннісно змістових і поведінкових
характеристик
їхньо ї

особистості, заснованих на знанні основ гендерної теорії,
розвитку духовних потреб, інтересів і смаків, що
визначають вибір адекватної стратегії гендерної
ідентичності, засвоєнні цінностей, норм, правил, ролі та
поведінки статі в соціальній, професійній і побутовій
сферах життєдіяльності, що відповідає принципам
гендерної рівності і демократії [2, с. 11-12].
Висновки. Таким чином, гендерна освіта є окремим
випадком освіти, загалом, і в першу чергу – це поширення
знань
про
специфічному
наборі
культурних
характеристик, які визначають соціальну поведінку жінок
і чоловіків та взаємовідносини між ними. Однак для
сучасної постановки питання про розробку систем
гендерного виховання існує безліч причин. Перша
пов’язана з відсутністю диференційованого підходу до
дітей у відповідності з його статевою приналежністю.
Друга – не компетентність педагогів, в питаннях
полоролевої освіти, що призводить до стрімкого
зростання числа не вірних уявлень про роль і життєве
призначення чоловіка та жінки в сучасному суспільстві.
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is one of the most urgent in the General context of the main directions of education, educational work. The specificity of the
socialization process of the child allows to find legitimate work on gender education in the preschool years, requires contin ued
and at other stages of personal development. The organizatio n of gender socialization should be carried out in the aspect of a
holistic educational system that does not allow underestimation of any of its components. Therefore, during the new information
technologies and rapid development you need to rethink the ed ucation of children and youth, as well as to change attitudes and
not to divide people by gender, and to assess their professionalism, knowledge, and communicative interaction.
Key words: gender, socialization, education, upbringing, research, equality, culture, identity .

Scientific Journal Virtus June # 7, 2016

127

Sociology.Politology
УДК 316.324.8
Гузьман О.А.,
к.соц.н., доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності
Харківського національного університету внутрішніх справ, guzmanelena1971@gmail.com
Саппа Г.-М.М.,
к.соц.н., доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», annsapiк@mail.ru
Україна, м. Харків

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ
ФЕНОМЕН

В роботі обговорюються основні аспекти дослідження національної ідентичності як соціокультурного
феномену. Особлива увага дослідження зосереджена на тому, що націона льна ідентичність формується під
впливом об’єктивних умов життя та свідомо коригується різними соціальними агентами. На сьогоднішній
день діяльність цих агентів не узгоджена за такими параметрами як мета, форми, засоби впливу. Тому
створюється підстава для формування множинних, інколи неузгоджених за змістом і спрямованістю,
варіантів національних ідентичностей.
Ключові слова: етнос, нація, ідентичність, національна ідентичність.

Актуальність дослідження означеної теми. Поперше,
процеси
глобалізації
супроводжуються
зростанням націоналістичних настроїв тих прошарків
населення, які зорієнтовані на традиції. Тому виникає
необхідність усвідомлення тих важелів, що допомагають
брати участь в глобальних процесах при умові
збереження національної унікальності.
По-друге, важливість дослідження національно ї
ідентичності, її ролі у виникненні та вирішенні
різноманітних етнорелігійних конфліктів, особливо в
ситуації, коли існує загроза цілісності держави.
По-третє,
необхідність
пошуку
шляхів
для
виникнення стійких форм соціальної ідентичності для
зменшення
відчуття
безпорадності,
дезорієнтації
багатьох людей в умовах радикальних політичних,
економічних, соціальних перетворень суспільства. Це
можливо у разі звернення до цінностей більш
узагальнених, сталих, наприклад, цінностей національно ї
культури. Етнос, нація стають для багатьох людей тою
спільнотою, ототожнення з якою дає необхідну
підтримку, опору. При цьому важливо, щоб означені
цінності служили підтримкою особистості, а не
підґрунтям для прояву ксенофобії та шовінізму.
Постановка проблеми та її значення. Сьогодні
постає проблема збереження національної унікальності в
умовах глобалізації,
стрімкого науково-технічно го
розвитку, зростання інформаційного навантаження,
суттєвих
змін
у
соціально-політичному
житті
суспільства.
Захист
національної
самобутності передбачає
визначення загальної стратегії та низки заходів, що
неможливо без поглибленого вивчення та розкриття
сутності такої важливої складової нації як національна
ідентичність.
Суспільство підтримує свою єдність, створюючи
водночас умови для збереження і розвитку кожної

етнокультурної групи. У будь-який період розвитку
суспільства (тим більше у кризовий) важливою є роль
держави та влади як провідників соціокультурного
розвитку суспільства. Традиційно вплив на формування
«генералізованого коду» суспільства (по Луману)
здійснюється завдяки такому соціальному інституту як
освіта.
Ступінь розробленості. В статті були використані
наступні
теорії:
структурний
функціоналізм
(Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон) є підґрунтям для
розуміння
соціального
порядку
та
певних
закономірностей щодо функціонування соціальних
інститутів у формуванні національної ідентичності
індивіда; теоретичні концепції соціального відтворення
суспільства
(П. Бурдьє,
Е. Гідденс,
Дж. Коулмен)
дозволяють виділити механізм діяльності соціальних
інститутів в побудові ментальних засад національно ї
ідентичності; теорія коду (Б. Бернстайн, Н. Луман) є
базисною для пояснення механізму
кодифікації
суспільства через агентів впливу для визначення меж
національної спільноти; символічний інтеракціонізм
(Дж. Мід, І. Гофман) надає теоретичне обґрунтування
ролі ключових елементів змісто-утворюючої комунікації,
а також формування національної ідентичності на основі
«Ми-група» і «Вони-група».
З внеском Е. Еріксона пов’язується надбання
ідентичністю статусу самостійної наукової парадигми.
Е. Еріксон розумів ідентичність як процес організації,
перетворення життєвого досвіду в індивідуальне «Я», при
цьому даний процес триває протягом всього життя
людини.
З огляду на багаторівневу структуру ідентичності
(індивідуальний, особистісний та соціальний рівні)
соціологічне дослідження передбачає зосередження
уваги саме на соціальному. Соціальний рівень
ідентичності є відображенням внутрішньої солідарності
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людини з груповими ідеалами і стандартами, що
уможливлює процес Я-категоризації, тобто, розподілу
оточуючих на «своїх» та «чужих», «схожих» та
«несхожих».
Соціологічний підхід в дослідженні національно ї
ідентичності фокусується на співвідношенні особистості
з групою (нацією), уявлення про групу та соціальні
механізми самовизначення індивідів в групах.
В українському просторі суспільних наук різнобічне
дослідження окремих питань щодо сутності феномену
ідентичності, її формування та проявів в різних
соціальних групах і спільнотах, зв’язку ідентифікаційни х
процесів з трансформаційними змінами суспільства
представлено в роботах К. Іващенко, Н. Костенко ,
О. Куценко, С. Макеєва, О. Мусієздова, С. Оксамитної,
Н. Побєди, А. Ручки, Л. Сокурянської, В. Степаненко ,
В. Тарасенко, О. Філіппової, Н. Черниш, С. Шостак,
М. Шульги та інших.
Висвітленню проблем національної, громадянської
ідентичностей в українському суспільстві присвячені
роботи В. Арбєніної, А. Колодія, І. Кресіної, Л. Нагорної,
М. Обушного, А. Ручки, О. Стегнія, Д. Судина та інших.
Поняття національної ідентичності належить до
розряду соціально-політичних, які зорієнтовані на
вироблення
еталонів
етносоціальної,
політично ї
поведінки. Національна ідентичність спирається на
культурні й громадсько-політичні традиції, інтереси,
перспективи політичного розвитку, спільні політич ні
інститути, права та обов’язки, економічний і соціальний
простір, спільність громадянства. Цілісність національно ї
ідентичності
сприяє збереженню консенсусу
з
фундаментальних питань розвитку держави. Національна
ідентичність не є вродженою рисою народу, а
результатом суспільного виховання. У поєднанні з
етнічною ідентичністю вона може перетворитися на
рушійну силу суспільно-політичних перетворень.
Саме національна і громадська ідентичності
відіграють найбільш значущу роль в процесах інтеграції
українського суспільства. Та при цьому спостерігається
певне різноманіття в підходах щодо змісту та
співвідношення цих понять, яке ще більше посилюється
у
випадках
їхньої
операціоналізації.
Зокрема,
дослідницька увага українських соціологів майже
обходить вивчення змісту, який вкладають респонденти в
поняття нації в процесі ототожнення себе з нею, та
чинників, що впливають на цей процес.
Кожна людина або соціальна група є носіями
ідентичності, що за допомогою освоєних цінностей,
ідеалів, традицій допомагає орієнтуватись в соціальному
просторі, задає норми соціальної поведінки.
З одного боку, національна ідентичність є одною з
фундаментальних ідентичностей, тобто, вона може
служити орієнтиром для людини навіть тоді, коли інші
(професійні, родинні, класові) швидко змінюються
внаслідок трансформації суспільства. З іншого боку,
зміни суспільства, його соціальних інститутів (як агентів
впливу) змінюють зміст і форми національно ї
ідентичності членів суспільства.
Таким чином, виникає певна проблемна ситуація, яку
можна трансформувати в низку дослідницьких питань:

який зміст має національна ідентичність в різних
соціальних групах;
як саме здійснюється вплив окремих соціальних
інститутів на формування національної ідентичності в
соціумі;
якими
методами
маємо
досліджувати
національну ідентичність на макро-, мезо-, мікрорівнях
суспільства.
Національна ідентичність формується під впливом
об’єктивних умов життя (місце народження, проживання,
мовленнєві традиції тощо) та свідомо коригується
різними соціальними агентами. На сьогоднішній день
діяльність цих агентів не узгоджена за такими
параметрами як мета, форми, засоби впливу. Тому
створюється підстава для формування множинних,
інколи неузгоджених за змістом і спрямованістю,
варіантів національних ідентичностей. Це пов’язано з
низкою причин – історичних, регіональних, сучасних
суспільно-політичних, особливостей агентів впливу та
характеристик окремих соціальних груп.
По-перше,
історичні:
процес
формування
національної ідентичності утруднювався, гальмувався
обставинами історичної долі українців, змушених
існувати на стику християнського і мусульманського
світів, а згодом, західноєвропейської та російської
етноцивілізаційних платформ. Крім того, в житті
українського народу (ще з часів україно-польського
протистояння) тривалий час відбувалось ототожнення
релігії з етнічністю – саме релігійна ідентичність
становила основу ціннісної системи української громади.
Ще один важливий аспект формування української
ідентичності – тривала цілеспрямована підміна категорії
національної ідентичності на узагальнену радянську
ідентичність.
Незважаючи на терор, депортації,
концтабори, психологічну та ідеологічну обробку, не
відбулося повного витіснення із суспільної свідомості
основоположних національних цінностей, традиційних
звичок і норм поведінки [1, с. 146]. Проте, певне
«вимивання» національних
категорій
з масової
свідомості все ж таки відбулось.
По-друге, суттєвими є відмінності національно ї
ідентичності у представників різних регіонів на території
України, що пов’язано, безумовно, з історичними
причинами. Як зазначає А. Колодій комуністична
(«радянська»)
ідентичність
стала
замінником
національної ідентичності в тих регіонах, де цю
ідентичність було втрачено, де виник певний вакуум.
Там, де люди пам’ятають про свої корені, дотримуються
національних звичаїв, мають національну культуру
(нехай навіть побутову), вони незалежно від політич них
орієнтацій не зраджують своїй національній ідентичності
[2,с.183].
Існування регіональних відмінностей в
ідентичностях українців підтверджується результатами
наукових досліджень [3].
По-третє, на формування національної ідентичності
впливають
сучасні суспільно-політичні
процеси.
Глобальні
політичні,
економічні
трансформації,
політичний
плюралізм,
етнокультурне
розмаїття
обумовлюють, зокрема, і те, що українське суспільство
перебуває у стані невизначеності щодо моделі
націєбудівництва.
За
даними
соціологічних
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досліджень [4] все більшої поширеності набуває
«банальний націоналізм» в українському суспільстві,
тобто, є усвідомлення людьми своєї приналежності до
нації, проте рівень рефлексії щодо критеріїв належності
низький. Але на цьому фоні суспільні події останнього
часу, пов’язані з Революцією Гідності 2014 року та
необхідністю захисту територіальної цілісності України,
проявили суто діяльнісні
аспекти національно ї
ідентичності великої кількості українців: готовність на
будь-які дії, навіть на самопожертву, заради ідеї
національної незалежності. Науковці ще мають дослідити
і узагальнити досвід і наслідки цих суспільно-політич них
подій, але вже сьогодні зрозуміло, що вони стали
потужним поштовхом для формування найбільш
глибинних конструктів національної ідентичності у
масовій свідомості українського народу.
По-четверте, стан і характеристики
окремих
соціальних інститутів та агентів впливу також є
важливими в процесі формування національно ї
ідентичності. Мова йде саме про формування, тому що це
є метою як окремих соціальних інститутів (наприклад,
інститутів освіти, політики) так і агентів впливу (засобів
масової інформації, громадських рухів тощо). Якщо
напрямки і зміст діяльності соціальних інститутів за
своїм призначенням керовані та прогнозовані, то інші
агенти впливу менш координовані та передбачувані, тому
що здебільшого відображають ідеї, настрої, почуття, які
існують в суспільстві.
І, нарешті, по-п’яте, особливості соціальної групи, до
якої належать ті чи інші індивіди, обумовлюють процес
формування національної ідентичності. На нашу думку у
даному контексті зміст ідентичності слід звести до
визначення подібності або відмінності чого-небудь (когонебудь) з чим-небудь (ким-небудь). Вважаємо, що
ідентичність – це об’єктивно існуюча структура, у якій
виражається
справжня схожість
(тотожність)
і
відмінність соціальних (особистісних і групових)
суб’єктів. Ідентичність з одного боку статичне явище, яке
фіксує стан на даний момент часу, з іншого боку –
ідентичність не є раз і назавжди отриманою, її природа
змінна. Не можемо оминути увагою також двох рівнів
ідентичності – індивідуального
та колективного .
Індивідуальний рівень розкривається через особистісний
та соціальний аспекти, тобто через вертикальний та
горизонтальний виміри, баланс яких забезпечує почуття
тотожності, самототожності. Колективна ідентичність –
це фундаментальна схожість членів певної групи, що
виявляється у солідарності, колективній діяльності,
спільній
роботі.
Відбувається
ототожнення,
усвідомлення себе з різними соціальними спільнотами –
сім’я, клас, національна група, етнос, народ і т.д.
Існуюче на сьогоднішній день різноманіття наукових
підходів до визначення самого поняття національно ї
ідентичності призводять, зокрема, до труднощів у
визначенні, спостеріганні та вимірюванні досліджуваних
змінних. Це, в свою чергу, створює перепони щодо
використання дедуктивної методології,
для якої
обов’язковим є попереднє окреслення важливих понять,
їхня операціоналізація. Специфіка об’єкта дослідження
та тип інформації, що підлягає аналізу, обумовлюють
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помилки в отриманих результатах, які виявляються
зазвичай лише на останніх етапах дослідження.
Теоретико-методологічне дослідження
феномену
національної ідентичності, на наш погляд, має включати
в себе:
– системне вивчення процесу становлення і розвитку
української ідентичності в контексті етногенетичних,
націєтворчих та соціокультурних процесів;
– обов’язків розгляд української ідентичності як
динамічної структури, для якої характерний нелінійний і
нерівномірний розвиток;
– обов’язкову концептуалізаці. міждисциплінар них
узагальнень
(культурологічних,
історіософських,
етнолінгвістичних,
соціально-психологіч ни х,
етнополітологічних тощо) з дотриманням принципів
вертикальної та горизонтальної інтеграції;
– вивчення системоутворюючої ролі ноетичного
(смислового) виміру процесу ідентифікації суб'єктів (як
індивідуальних, так і колективних);
– обов'язкове поєднання теоретичних та емпіричних
досліджень, а саме застосування якісних (гнучких)
методів збору та аналізу інформ ації, що дасть змогу
говорити про високу валідність отриманих результатів.
Застосування гнучких методів допомагає досліднико ві
отримати інформацію, яка залишається недоступною у
разі
застосування
традиційного
соціологічного
опитування. Надійність дослідження та високий рівень
узагальнення результатів можуть бути досягнуті завдяки
одночасному застосуванню також методів масового
репрезентативного формалізованого інтерв’ю.
Висновки. Національна ідентичність – ототожнення
свого «Я» з певною національною спільнотою.
Співвіднесеність на індивідуальному і колективному
рівнях самосвідомості з культурою, історією, інтересами
нації визначається через відчуття належності. При цьому
найбільш мінливими, ситуативними виступають критерії,
пов’язані з економічними, політичними інтересами, а
найбільш сталими – з екзистенційними, культурними
аспектами.
На рівні великих (уявних) соціальних груп значну
роль відіграють більш загальні, так звані, трансцендентні
цінності, які поєднують звичайне буденне життя людини
і нації з абсолютним світом національного. Тому процес
національної ідентифікації виглядає як розпізнавання
себе як нації, конструювання власної свідомості та
співвіднесення
себе
з
іншими
національними
спільнотами на основі сукупності атрибутів (історичних,
географічних, релігійних, культурних, мовних тощо).
Слід зауважити, що національна ідентичність дійсно є
процесом, який відбувається протягом життя окремої
людини, групи, та нації в цілому. Формування образу
«Ми» в національному контексті зумовлюється дією
історичних,
ментальних,
соціально-економічних,
етнодемографічних і навіть регіональних чинників.
Орієнтація на соціокультурні аспекти в дослідженні
феномену національної
ідентичності
підкреслює
залежність останньої від соціального контексту ,
всередині якого і за допомогою якого індивіди і групи
конструюють,
змінюють
та
захищають
свою
ідентичність.
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Поняття «ідентичності» набуває нових змістів
впродовж розвитку наукової думки, що зумовлено
ускладненням соціального життя і поглибленням
наукових
підходів
до
осмислення конструктів
особистості та її взаємодії з оточуючим світом. Кожний
представник людства володіє множинною ідентичністю
(родинною, класовою, культурною, професійною,
релігійною, територіальною, національною та іншими),
окремі аспекти яких чи взаємодоповнюють, чи
суперечать одна одній.
Національна
ідентичність
як
співвіднесеність
соціального суб’єкта з нацією, її символами, цінностями,
культурою,
історією,
територією,
соціальними
інститутами, державними інтересами розкривається
через такі змістоутворюючі поняття, як національні
почуття, національна свідомість, національний характер ,
ментальність, національний образ світу, національна ідея.
Національна ідентичність є процесом становлення
основних компонентів національного буття, рушійною
силою
історичного
розвитку
націй-держав
та
забезпечення національних інтересів.
В загальному розумінні соціокультурний підхід до
розгляду
ідентичності
полягає
у
наступному:
ідентичність розглядається як соціальний конструкт, що
підлягає емпіричному спостереженню; здійснюється
дослідження впливу різних соціальних інститутів на її
формування, встановлення взаємозв’язків між різними
типами ідентичностей.
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NATIONAL IDENTITY AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON
Main aspects of the investigation of national identity as a sociocultural phenomenon are discussed in theses of the report.
The main attention is paid to the fact that national identity is formed under the influence o f objective life conditions and
consciously corrected by various social agents. Nowdays the activity of these agents have not agreed on such parameters as th e
purpose, forms, methods of influence. Therefore, the process of creating a ground for the formati on of multiple and sometimes
inconsistent in content and direction versions of national identities.
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ПОЛІТИКА ЯК МИСТЕЦТВО КОМПРОМІСІВ В УКРАЇНІ

В статті з’ясовано, що результативність і повноцінність компромісу залежить від того чи веде він до
консенсусу як способу ухвалення політичних рішень, що «політика- це мистецтво можливого».
Ключові слова: компроміс, консенсус, конфлікт, політика, політичне рішення.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні значення
компромісів залежить від позиції політичних лідерів та
еліт, а також від того чи здатні вони поступитися
амбіціями, частиною влади заради усунення основних
загроз суспільству. При цьому простежується можливість
виконання досягнутих компромісних домовленостей, які
впливають на долю української держави.
Мета роботи. Розглянути сутність політики як
мистецтва компромісів в українській державі та показати
її вплив на розвиток демократичних процесів,
легітимізації
державно-політичних
інститутів,
здійснюваної ними політики повинні сприяти вільні, рівні
та конкурентні вибори в умовах багатопартійної системи.
Виклад основного
матеріалу.
Коли відсутні
зловживання фінансовими ресурсами, а більшість
виборців впевнені в тому, що політичні партії, кандидати
на виборчі посади, організатори виборів є рівноправні,
виконують виборчі закони та інституції, що мають
справедливий характер.
Як свідчить досвід інших держав трагічними
наслідками можуть обернутися такі рецепти запобігання
політиками конфліктів як перенесення виборів, розпуск
опозиційного парламенту, встановлення «демократичної
диктатури». Для досягнення консенсусів та згоди в
українському суспільстві слід вирішувати конфлікти
згідно з конституційно-правовими нормами, що вимагає
дотримання конституційного
бачення виконавчої,
законодавчої та судової гілок влади.[1,с.93].
Складна політична й соціально-психологічна ситуація
в Україні не лише визначає зміст конфліктів, а й впливає
на сприйняття їх населенням, елітами та на досягнення їх
компромісного вирішення. Однак, в нашій країні не
розроблено конституційних основ і правових норм
вирішення
політичних
конфліктів
під впливом
компромісів. Слід підкреслити: досягнуті компроміси
мають короткотривалий характер та не приносять
бажаних результатів, а для розв’язання конфліктів часто
використовують методи апеляції до громади [2, с. 541].
Використовуючи політику в Україні як мистецтво
компромісів, а також недоліки конституційної реформи,
Основний Закон переробляють під елітарних політиків.
Політики, що впливають на політичні процеси й
державний устрій України- це члени вищих судових
інстанцій, котрі реально вирішують історичну долю
України. Варто підкреслити, що в 25-річній історії
незалежної України досить прикладів компромісів
(публічних, прихованих). Так, наприклад проголошення
незалежності було результатом негласного компромісу,
досягнутого
партійною елітою
та національно -

демократичними силами. В даному випадку політика, як
мистецтво,
стала
підставою
для
компромісу
загальнонаціонального,
внаслідок
чого більшість
громадян
української
держави
підтримали
на
референдумі про незалежність. Яскравим прикладом
компромісу, як прояву політичного мистецтва можуть
виступати і дострокові парламентські та президентські
вибори. Як результат – демократична передача влади від
одного президента до другого. Ці події стають
переломними в історії держави, а, особливо, це можна
спостерігати в Україні. Крім того, підставою для
державного перевороту стають суспільні настрої,
переконання в неможливості так жити як ми живемо.
Доцільно
зазначити, що політична
практика
укладання компромісних документів між різними
політичними силами характерне для країн Східно ї
Європи в період переходу від тоталітаризму до
демократії. При цьому еліта свідомо формувала сферу
політики як мистецтва компромісів і створювала для
цього відповідні можливості. В сучасній українській
історії є також негативний приклад по типу Універсалу
«національної єдності» якому планував надати статус
закону. Невдача з Універсалом мала глибокі наслідки було дискредитовано
саму ідею політичної та
громадянської злагоди [3,с.321]. Історія знає не менш
позитивні приклади компромісів. За допомогою
Мюнхенської змови 1938 р. коли агресору було віддано
Чехословаччину, приклад пакту Молотова-Ріббентропа.
Політика компромісу була вимушеним кроком збоку
кожної зі сторін, мистецтвом складеної згоди між
президентом, спікером і прем’єр –міністром.
Зазначимо, що в Україні, де дотепер залишається
важливим не те, як голосують, а те як рахують, введено
норму, за якою склад окружних і дільничних виборчих
комісій формують лише ті партії, які мали свої фракції в
парламенті. В положеннях «Закону про вибори народних
депутатів
України», що регламентує процедуру
дострокових виборів присутні історично «коаліція» та
«опозиція», а звідси виходить, що звичайні вибори – це
для всіх, а дострокові – для коаліції з опозицією. Цей
закон ухвалив парламент, а підписав президент, отже це
їх компроміс і бачення того, як має розвиватися Україна.
Ймовірно, що після дострокових виборів виникає потреба
в компромісі, яким буде знищена політика народу,
політика компромісів. Спроби не укладань нового
компромісу, що припускатиме консенсус, прийняття
спільних цінностей, правил, розподіл посад у владних
структурах. З точки зору політиків це і є мистецтво
компромісів.[4.]
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Згідно з компромісом, теза щодо ліквідації
депутатської недоторканості чи недоторканості вищих
посадових осіб не може зіграти роль чинника в політиці,
що виграє як мистецтво компромісів. Замість того, щоб
використовувати
європейський досвід,
українські
політики ігнорують дотримування широкої суспільно ї
злагоди, а якщо говорити про верхівку, то компроміс в її
розумінні зводиться до звичайного розподілу сфер
впливу, він сприяє вирішенню питання проте, чи людина
буде прокурором, чи – начальником поліції, а щеподаткової. На такому грунті побудувати демократію
неможливо, тому, що такий грунт благодатний для
компромісів іншого характеру–«підлість».
На жаль в нашій державі існують компроміси, які
створюють умови для корпоризації та олігархізації
української політики як кроку назад у демократизації
країни. Ось чому сьогодні дуже важливою є боротьба за
демократизацію української політики та за дотримання
європейських правил.
Висновки. Отже, в сучасних умовах в Україні
Конституція,
що
була
прийнята
на
основі
короткострокового компромісу інтересів політичних сил,
груп виявів, як показує досвід, не може бути пошуків
іншого компромісу, інших інтересів і доведеться ще не
раз переробляти Конституцію під ті чи інші компроміси
інтересів.
Для України в останні роки виникли додатко ві
труднощі в пошуках політичних компромісів і згоди під
впливом загострення політичних конфліктів в поєднанні
з політизацією економічних, соціальних та інших

конфліктів. Одним з головних завдань українського
суспільства є вірність демократії. Демократизація має
супроводжуватися публічною дискусією для вирішення
глобальних проблем: питання зростання доходів, їх
структура власності, росту та якості освіти, медичних
послуг, створення робочих місць – всі ці питання
становлять суть життя в українській державі. Якщо ці
проблеми були предметом обговорення, то суспільний
консенсус мав би благодатний грунт для свого
поглиблення і розвитку.
Література
1. Коваленко Б.В. Политическая конфликтология для вузов/
Б.В. Коваленко, А.И. Пирогов, О.А Рыжов. – М: Ижеца, 2012 –
400 с.
2. Політологія за редакцією О.І. Семківа. – Львів, Світ, 2014
– 592 с.
3. Див. п. 2 – 592 с.
4. Зиммель. Избранное. Т. 1 Философия культур/ Зиммель
– М: Юрист, 2006. – С. 60-100.
References
1. Kovalenko B.V. Politicheskaya konfliktologiya dlya vuzov/
B.V. Kovalenko. A.I. Pirogov. O.A Ryzhov. – M: Izhetsa. 2012 –
400 s.
2. Polіtologіya za redaktsієyu O.І. Semkіva.– Lvіv. Svіt. 2014. –
592 s.
3. Div. p. 2 – 592 s.
4. Zimmel. Izbrannoye. T. 1 Filosofiya kultur/ Zimmel. – M:
Yurist. 2006. – S. 60-100.

Moskalenko O.P.,
Senior teacher of open international university of development of man «Ukraine»
Ukraine, Kiev
POLITICS AS ART OF COMPROMIS ES IS IN UKRAINE
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ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПЛАТОНА В РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМИ
ЗНАННЯ І ВЛАДИ У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
Стаття присвячена філософському аналізу взаємодії влади і знання на прикладі вчення Платона. Метою
статті є дослідження взаємодії знання і влади в організації життя людей в грецьких полісах; перетворення
політики у мистецтво, яке поєднує особливі знання й вміння керувати людьми. Давньогрецькі мислителі
першими в історії західної цивілізації звернули увагу на проблемний характер відносин між владою і знанням.
Ключові слова: давньогрецький поліс, політична думка, влада, знання, філософський аналіз, закони.

Постановка наукової проблеми. Осягнути природу
моралі, політики, знання можливо в контексті минулого
й сьогодення, тобто історії. Звернення до політично ї
філософії
інтелектуальної
еліти
давньогрецького
суспільства залишається і надалі можливим засобом
аналізу взаємодії знання і влади у грецьких полісах.
Широкому поширенню ідей, як: мистецтво керувати
державою, добродіяння і справедливість, розумова
перевага правителя, підкорення законам, – сприяли
погляди філософів Стародавньої Греції. А політична
думка Платона до теперішнього часу залишається одним
з найбільш повних варіантів розробки даної проблеми.
Актуальність наукової статті, її значення сьогодні
зумовлені зв‘язком людини з політикою, а її зміст
визначає влада. Бути вільним від політики – неможливо.
Зважаючи на слова відомого іспанського філософа Хосе
Ортега-і-Гассет про панівний тип людей, який він називає
примітивним, доречно приділити увагу інтелектуально м у
рівню українських політиків, як це робив у своїй державі
давньогрецький мислитель Платон. Метою статті є
дослідження взаємодії знання і влади в організації життя
людей в грецьких полісах; перетворення політики у
мистецтво, яке поєднує особливі знання й вміння
керувати людьми.
Виклад
основного
матеріалу.
Найбільш
послідовним
продовжувачем Сократа
в області
політичної думки став Платон, вчення якого до
теперішнього часу залишається одним з найбільш повних
варіантів розробки проблеми знання і влади у Давній
Греції. В молоді роки Платон був близьким учнем
Сократа, а тому в ранніх творах практично не виходив за
рамки ідей свого вчителя. Його роботи були написані у
формі діалогу на тему моралі і пізнання, в яких головною
діючою особою був Сократ. У зрілому віці Плато н
створив на основі сократівських ідей власне вчення, яке
лягло в основу ідеалістичної філософії. На думку
Платона, в основі всього сущого лежить світ безтілесних
ідей, який, власне, і представляє собою єдине істинне
буття. Ці ідеї визначають образ, сутність і зміст всіх речей
та явищ матеріального світу, а тому являються для них
першопочатком та ідеальним взірцем [1,с.168]. Істинне
пізнання в уявленні давньогрецького мислителя – це
пізнання буття, тобто світу ідей, яке притаманне лише
філософам і абсолютно недоступне натовпу.

Звідси випливають два фундаментальних принципи
політичної філософії Платона: держава повинна бути
побудована за ідеальним взірцем і нею повинні керувати
філософи, оскільки саме і вони здатні до пізнання цього
ідеального взірця.
Вперше до цієї теми Платон звернувся в діало зі
«Держава». У роботі намагається розробити проект не
просто
найкращого
державного
устрою,
а
повномасштабної моделі ідеальної держави в принципі.
Він бажає створити божественний ідеал, досконалий
взірець для наслідування і мало турбується про те, як
реалізувати цей ідеал у житті. Управляти в такій державі
повинні, природно, знаючі люди, філософи. Плато н
проводить паралель між політичним мистецтвом та
медициною. Подібно тому як лікує лікар, державний діяч
має розуміти, що є корисно і що шкідливо для держави й
суспільства, і саме наукове знання відрізняє лікаря від
знахаря [2,с.87]. Правління філософів, таким чином, – це
єдиний можливий шлях для ідеальної держави. Плато н
прагне науково обґрунтувати даний тезис. Він вперше в
історії політичної думки формує принцип природного
поділу праці в суспільстві. Кожний має займатись тільки
своєю справою, не заради власного задоволення, а тому,
що так потрібно іншим громадянам і всій державі. В
іншому випадку, коли люди схиляються до багатьо х
робіт, потреби залишаються незадоволеними і держава
втрачає смисл. Отже, управляти державою мають
професіонали, філософи, а не землероби, ремісники.
Мислитель вважає, що справедлива держава нічим не
відрізняється від справедливої людини. Трьом початкам
людської душі відповідають три подібні начала в державі
– розумне, войовниче і ділове, а їм, у свою чергу, всі три
стани – правителі, воїни і виробники. Справедливість, на
думку Платона, полягає в тому, щоб кожне начало
займалось своєю справою, знаходилось в ієрархічній
підлеглості: здатність міркувати відповідає управлінню;
войовниче начало,воїни, мають бути збройним захистом ;
землероби, ремісники повинні підкорятись першим двом.
[3,с.442]. Виходячи з цієї концепції, Платон вибудовує
власну модель ідеальної держави. Суспільство в такій
державі ділиться на три стани, причому перший з них
(правителі-філософи) займають абсолютно управлінське
положення, другий – захищає перший, а третій –
забезпечує своїх воїнів та правителів продуктами й всім
необхідним для життєдіяльності [3,с.443]. Перехід з
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одного стану в інший можливий лише у винятко вих
випадках і дозволяється в межах перших двох . Все:
законодавство, мораль, ідеологія й культура ідеально ї
держави захищають
єдність
ієрархії,
сприяючи
правлінню філософів. Серед громадян , на думку
Платона, слід поширювати міф, що бог при народженні
тих, хто здатний буде управляти, додав золота, воїнам –
срібла, а ремісникам і землеробам – заліза й міді. У
відповідності з цим визнається цінність трьох станів.
Третій стан менше турбує Платона. Його існування
практично не відрізняється від звичайного полісного
життя, за винятком, що «мідні» і «залізні» люди повністю
втратили політичні права. Все життя правителів та їх
помічників регламентується Платоном в дрібних деталях,
оскільки від них залежить добробут суспільства. Ці люди,
на думку Платона, мають повністю присвятити себе
державі, переборовши егоїстичні наміри й особисті
інтереси. Їхнє життя та побут організується на основі
повної солідарності, рівності та колективізму. Вони не
мають приватної власності, грошей, суттєвого особистого
майна і навіть сім’ї [3,с.456].
Системі виховання та освіти належить важлива роль у
формуванні істинного громадянина для ідеально ї
держави, що цілком співпадає з головною ідеєю Сократа
й Платона про те, що політичне добродіяння дається
людині з допомогою знання. Особливу увагу Плато н
надає вищій освіті, призначення якої – формувати
майбутніх правителів та філософів, надавати у
розпорядження нові оригінальні знання, наукові
розробки. [4,с.467]. Система вищої освіти, таким чином,
підтримує і «відтворює» владу знання в платонівській
державі і в цьому, на думку багатьох вчених, полягає
найбільш оригінальна сторона його концепції .
В цілому, проект ідеальної держави, запропонований
Платоном, відрізняється утопічністю, але це, як ми
вказували, не турбувало мислителя. Головним для нього
було створення ідеальної «небесної» моделі і доведення
необхідності правління філософів. Не держава потрібна
філософам, а філософи державі. Платон вимагає
повернення філософів з вершини споглядання буття у
світ звичайних людей для державної турботи про них.
Саме це він прагне передати в «Державі» грецькому
суспільству. Не випадково пояснення реальних форм
правління в грецьких полісах, які подає Платон, не
відрізняються повнотою та оригінальністю. Кращою з
існуючих форм державного правління Платон вважає
аристократію, гіршою – тиранію. Дуже низької думки про
демократію афінського взірця. За словами філософа,
панування неправдивих поглядів натовпу призводить до
втрати моральних орієнтирів і переоцінки цінностей.
Не дивлячись на ідеалістичний підхід до політики,
Платон сподівався втілити свої теорії в життя, а тому за
запрошенням свого учня Діонісія в 367 р. до н.е. поїхав
до нього, щоб спрямувати до науки державне правління
молодого тирана . Ця поїздка не принесла бажаних
результатів, Платон не тільки не зміг перетворити його в
«мудрого правителя», але й сам ледь не втратив свободи
та життя. Однак, практичний досвід, певним чином,
вплинув на теоретичні погляди філософа, повернувши їх
в сторону реального державного життя. Це стало помітно
в діалозі «Політик», написаному в роки співробітництва з

Діонісієм. Тут Платон задається метою дослідити
можливості політичного знання і встановити нормативні
взірці для реального державного життя. Він звертається
до
історії
виникнення
людського
суспільства,
відображеної в міфах, і приходить до висновку, що
основи політичної організації людей були закладені
богами у «вік Кроноса». Тому істинна політика полягає у
знанні божественних принципів і форм правління та
більш повній реалізації їх у земному житті. У світлі цих
ідей політика перетворюється в «царське мистецтво», яке
поєднує в собі особливе «царське знання» і вміння
найкращим чином керувати людьми. Сутність мистецтва
в кінцевому результаті зводиться до здатності розумно
організувати життя людей в державі та скерувати її на
досягнення загального блага. Пояснюючи цю думку,
Платон звертається до аналогії з плетінням тканини: «
Царське мистецтво прямим плетінням з’єднує вдачу
мужніх і благородних людей, об’єднуючи їхнє життя
спільними поглядами та дружбою, створюючи, таким
чином, гарну тканину. Тканина ця обвиває всіх інших
людей – рабів і вільних.., нікого не опускаючи з виду…»
[5,с.311]. Тут наголос робиться на «кращих» , які в ідеалі
стоятимуть на чолі суспільства. За словами Платона,
якщо
правителі
дійсно
володіють
«царським
мистецтвом», то буде «неважливо, правлять вони за
законами чи ні, добровільно чи проти волі, бідні вони чи
багаті: приймати все це до уваги не буде
правильним» [5,с.293]. Таким чином, філософ вперше в
історії
політичної
думки
обґрунтовує
ідею
«просвітницького абсолютизму» і абсолютної монархії
взагалі.
Давньогрецький
мислитель
переходить
і до
політичних реалій, звертається до питань законодавства.
Законодавець при ідеальному правлінні видаватиме лише
«закони, які носять загальний характер і адресовані
більшості» [5,с.295]. В інших державах необхідно
керуватись писаними законами і звичаями абсолютно у
всіх сферах діяльності, так як суспільство може
відхилитись від істинного шляху. Діалог «Закони» був
написаний філософом у похилому віці, а тому його
погляди далеко відійшли від початкових ідей. Головною
діючою особою в «Законах» постає «старий афінянин»,
під яким Платон розумів самого себе. Розчарування в
моральних та інтелектуальних можливостях сучасників
привели філософа до висновку, що головною основою
суспільства є розумне законодавство.
На початку праці Платон заявив, що хоче розробити
проект «другої досконалої держави», розуміючи під
першою «ідеальне правління» філософів, описане в
«Державі». Не відмовившись від першої ідеї, мислитель
проголосив у «Законах» форму держави на чолі з
істинними правителями, які можуть управляти і без
законів. За його словами, якщо б «за волею божественної
долі» з’явилась людина, здатна до засвоєння вірних
поглядів, то їй зовсім не потрібні закони, оскільки «ні
закон, ні розпорядження не варті вищого знання» [4,с.87].
Оскільки така людина не з’явилась, Платон вважав за
необхідне створити «проект держави», в якій досконалі
закони переважають над правителями, а не навпаки.
В інтерпретації філософа закони виступають не
вільним творінням людей, а відображенням божественної
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істини, на якій засновується людське суспільство у «вік
Кроноса» [5,с.713]. Мова, в даному випадку, йде не про
всі закони, а тільки про істинні, «божественні», які,
власне, прагне відтворити у своєму творі Платон. Ці
істинні закони називаються « визначенням розуму» і
постають як єдино можливий засіб поширення розумних
божественних начал у суспільному житті. Вони необхідні
практично всім, оскільки люди, за словами Платона, « в
більшій своїй частині ляльки і лише деякі належать
істині» [5,с.804]. Внутрішні природні здібності – це важкі
залізні ланцюги, до яких підвішені ці люди-маріонетки, в
той час як закони держави – це священні золоті нитки, які
рухають людьми в правильному напрямку, і саме їхній
владі добровільно має підкоритись кожний [5,с.645].
Закони, таким чином, заміняють божественний розум і
знання в якості керуючого начала для звичайних людей, і
повна залежність людини від них не тільки виправдана,
але й і необхідна.
Керуючись даними ідеями, Платон зображує у своєму
діалозі суспільство, підконтрольне державним законам.
Він регламентує абсолютно всі аспекти людського життя
аж до дозвілля й побуту. Навіть поезія і музика стають
об’єктами законодавчого регулювання, а в сфері релігії
філософ доходить до покарань за будь-які прояви
вільнодумства.
В цілому, недотримання законів
припускає надзвичайно жорстоке покарання, так як
Платон, напевне, не надіється на розважливість громадян
ідеальної держави і вважає, що істина повинна
підтримуватись в суспільному житті тільки силою і
страхом. Що стосується носіїв істинного знання, то вони
займають особливе місце в досконалій державі. Над всіма
державними органами, сформованими з громадян зрілого
віку шляхом багатоступеневих виборів, у Платона
постають особливі «нічні збори», до яких входять десять
наймудріших правителів. Вони, як царі-філософи в
«Державі», належать до найпотаємніших космічних і
політичних знань, і тільки вони можуть бути істинним и
сторожами добродіяння та всього суспільного порядку.
Тому «нічні збори» мають необмежені контрольні й
владні повноваження, як право діяти всупереч законам.
Цей орган створюється в державі в першу чергу. Тим
самим філософ перекреслює всі принципи, на яких
побудована ідеальна держава в «Законах», і, як раніше,
надає
перевагу
божественній
мудрості
перед
законодавством. Оскільки згадування про «нічні збори»
міститься в заключній частині «Законів», можна
стверджувати, що мислитель в кінці роботи все ж
вирішив повернутися до принципів, декларованих в
«Державі». Проте правління «царів-філософів» у
ранньому діалозі і «нічні збори» у «Законах» – не одне і
те ж. Останні нагадують таємну державну раду,
надзвичайну комісію «вибраних», які повинні уважно
слідкувати за державною безпекою. Поява такого органу
в державі Платона виглядає логічно, тому що закони для
філософа – не самоціль, а лише засіб управління
суспільством. Мудреці із «нічних зборів» знають істину і
без законів, а тому контроль з їхньої сторони для людей
просто необхідний.
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Більшість сучасних дослідників вважає, що Платон в
«Законах» створив проект тоталітарної держави і з цією
думкою важко не погодитись. Проте, для самого Платона
це була послідовна раціональна розробка ідеї , що
керувати державою має істинне знання, представлене
царями-філософами
або
законами,
створеними
«знаючими» людьми. Праці Платона продемонстрували
владу знання над суспільством і показали, наскільки
небезпечними можуть бути спроби підкорити державне
життя одній «світлій» ідеї. В цілому, розробка Платоном
проблеми влади і знання виявилась глибокою, а тому не
один
наступний
античний
мислитель
не міг
проігнорувати його спадщину в цій області. Платон ввів
в грецьку політичну й філософську думку положення про
розумне начало закону, про необхідність поділу праці
між правителями й підлеглими, а також влада, на його
думку, має належати не просто вмілим політикам чи
«найкращим мужам», а філософам, людям, які вміють
міркувати і знають істину. Всі ці ідеї не тільки увійшли в
політичну теорію наступних століть, але й вплинули на
політичну практику західної цивілізації.
Висновки. Говорячи про античний період в цілому,
можна стверджувати, що давньогрецькі мислителі внесли
великий вклад в розробку проблеми взаємодії влади і
знання. Вони першими в історії західної цивілізації
звернули увагу на проблемний характер відносин між
владою і знанням, між «знаючими людьми» і державою.
Влада і знання для них виявились тісно зв’язаними в
межах одного проблемного поля, що дало поштовх для
філософського осмислення їх взаємовідносин і разом з
тим
сприяло
становленню
політичної
науки.
Дослідження історії античної філософії, пов’язані з
аналізом ролі влади і знання в управлінні суспільством, –
повинні відобразитись на подоланні перешкод у
розбудові сучасної української державності, стану
політичних свобод, розвитку, а не деградації політично ї
еліти.
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ІДЕЇ ПРАГМАТИЗМУ – ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
В ПОГЛЯДАХ Ч. ПІРСА, В. ДЖЕМСА, Д. ДЬЮЇ ТА ІНШИХ
ПРЕДСТАВНИКІВ ЦЬОГО НАПРЯМКУ
Прагматизм – філософська течія, що виникла в останньому десятилітті ХІХ ст. в США. Це період розквіту
ідей прагматизму у творчості Ч. Пірса, В. Джемса, Д. Дьюї та ін. В статті розглянуто розуміння філософії
прагматизму, що сприяє досягненню життєвого успіху.
Ключові слова: концепція, метод, позитивізм, прагматизм, стрижень сталого розвитку.

Постановка
проблеми.
Прагматизм
одержав
найбільше поширення в першій половині ХХ століття,
надавши сильний вплив на духовне життя країни,
властивість політичної діяльності, за якої основним
критерієм і чинником стає досягнення поставленої мети.
Мета роботи – розглянути основні ідеї прагматизму,
що розробляли Ч. Пірс, В. Джемс, Д.Дьюї, Р. Рорті та ін.
і які сприяли сталому розвитку суспільства та умінню
компетентно робити справу в процесі розвитку
демократії.
Виклад
основного
матеріалу.
Основні ідеї
прагматизму висловив Ч. Пірс, а потім цю доктрину
розробляли В. Джемс, Д. Дьюї та ін.
Прагматизм, на думку Ч. Пірса, - це подолання
сумніву, що є перешкодою для дії; вибір засобів,
необхідних для досягнення мети (В.Джемс); вирішення
«проблематичної ситуації» (Д. Дьюї) . Ці визначення
підкреслюють вплив прагматизму на сталий розвиток
суспільства.
Статті Ч. Пірса – «Як зробити наші ідеї ясними» (1876)
і «Визначення
віри»
(1877)
слід
розглядати
першоджерелом американського прагматизм у. Він
визначив поняття істини як незаперечне на даній стадії
розвитку суспільства пізнання, згідно з яким істина –
корисна.
Передумову та підставу прагматистській доктрині
становить теорія сумніву-віри, яка спирається на
концепцію пізнання та мислення, за якою мислення
розглядається як пристосована діяльність організму,
функція мислення, що протиставляється пізнавальній.
Ч. Пірс – один з основоположників теорії
математичної логіки і семіотики, суть якої можна
представити так: людина, живучи в світі і змушена діяти
в ньому, виробляє різні типи дій, що відповідають різним
обставинам. Ці звички змінюють людині тваринні
інстинкти та утворюють те, що Ч. Пірс називає вірою або
віруванням. Отже, віра – це готовність діяти певним
чином. Якщо дві різні ідеї (вірування) викликають одні й
ті ж дії, одну й ту ж поведінку, то з точки зору Ч. Пірса,
ніякої різниці між ними немає, це одна й та ж ідея
(вірування), тільки виражена різними словами. Взята в
психологічному плані, віра являє собою покійний,
задоволений стан розуму. Однак, стан віри може

змінюватися
станом
сумніву,
рівнозначним
призупиненням дії.
На противагу вірі сумнів – це неспокійний і
неприємний стан.
Зусилля, спрямоване на подолання сумніву та
досягнення віри, Ч. Пірс називає дослідженням, нерідко
ототожнюючи його з процесом мислення, а основа всієї
теорії сумніву – віри – твердження про те, що єдина мета
дослідження або мислення полягає в усуненні сумніву та
досягненні вірування.
Основне положення прагматизму таке: питання про
істинність ідеї вірування і думки знімається і замінюється
питанням про їхню здатність долати сумнів. Ч. Пірс пише
про це так: «Мы можем вообразить, что этого нам
недостаточно, и что мы стремимся не просто к мнению,
но к истинному мнению. Но подвергните эту фантазию
испытанию и она окажется беспочвенной. Ибо стоит
только достигнуть твердого верования, как мы будем
полностью удовлетворены, независимо от того, будет ли
верование истинным или ложным… Самое большее, что
можно утверждать, – это то, что мы ищем такое
верование, о котором мы думали бы, что оно истинно. Но
мы думаем, что каждое наше верование истинно, и право
же, утверждение это есть лишь тавтология»[1, С. 158].
Ч. Пірс виділяє 4 способи досягнення та закріплення
вірування: метод завзяття; метод авторитету; метод
апріорі; метод науки.
Метод завзяття, згідно з яким людина вперто
тримається своїх улюблених поглядів,спростовуюч и
будь-яку їх критику і не звертаючи уваги на їх ставлення
до фактів. Цей метод, можливо, найкращим чином
відповідає теорії сумніву-віри. Його єдиний недолік Ч.
Пірс бачить у тому, що цей метод важко застосувати на
практиці, оскільки людина – соціальна істота, а коли її
думки прийдуть у зіткнення з відмінними думками
інших, їй буде важко зберегти непорушність своїх
вірувань. Звідси – «проблема полягає в тому, як закріпити
віру не тільки в індивідуумів, але й в співтоваристві».
Методом
авторитету
нерідко
в
історії
закріплюються в співтоваристві певні вірування, коли
держава або церква пропонують людям сукупність
обов’язкових для них вірувань, караючи інакомислячи х.
Цей метод ефективний, він забезпечує стійкість
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вірування, а згідно з прагматизмом, «метод авторитету
завжди буде керувати масою людства».
Методом апріорі, за Ч. Пірсом, завжди користувалися
метафізики, які намагалися представити системи своїх
вірувань як згодні з розумом. Апріорний метод мало чим
відрізняється від методу завзяття.
Метод науки Ч. Пірс описав наступним чином:
«Його основна гіпотеза… така: є реальні речі,
властивості яких зовсім не залежать від наших думок про
них; ці реальності впливають на наші почуття у
відповідності з постійними законами і, хоча наші відчуття
так само відрізняються один від одного, як різні наші
відносини до об’єктів,.. ми можемо за допомогою
міркування встановити, якими є речі в дійсності і по
правді; кожна людина при достатньому досвіді і
міркуваннях буде приведена до одного і того ж
справжнього висновку».
Метод науки є включеним Ч. Пірсом в теорію
сумніву-віри як один з можливих способів закріплення
віри. Інтерпритуючи метод науки, Ч. Пірс приходить до
висновку, що вищого ступеня ясності ідеї можна досягти,
вказавши на її значення для сталого розвитку суспільства.
Для нього характерне зведення цього значення до
сукупності практичних наслідків. Він таким чином
формулює принцип, який отримав назву «принципу
Пірса» – принципу стрижня прагматизму в розвитку
суспільства.
Ч. Пірс визначає прагматизм як «вчення про те, що
кожне поняття є поняття про мислимих практичних
наслідків».
Як і багато інших вчених та філософів ХІХ – початку
ХХ століть, Ч. Пірс перебував під найсильнішим
враженням того факту, що багато теорій протягом
довгого часу приймаються за абсолютну істину. Однак,
вони виявилися неточними або просто помилковими;
з’ясувалось, що навіть «Начала» Евкліда далекі від
абсолютної строгості. Вихід з труднощів Ч. Пірс шукав в
іншій концепції істини, згідно з якої істина може бути
визначена як «остаточне, примусове вірування».
Важливо відзначити: Ч. Пірс у своїх статтях
користується не однією, а кількома концепціями істини.
Коли він розглядає питання про значення істини, то
вживає це поняття в сенсі відповідності фактам. Саме
загальне розуміння істини в прагматизмі таке, що це те, у
що ми віримо. Ч. Пірс вводить ще й інше визначення, в
якому істинність
– це успішність, корисність,
працездатність ідеї, думки або вірування. Це визначення
було підхоплено іншими прагматистами і перетворилося
в основну концепцію істини в прагматизмі як стрижня
ефективного впливу на розвиток суспільства –
суспільства українського.
Ч. Пірс шукав вирішення цієї проблеми в науці
фаллібілізмі (про принципові помилки науки і знання
взагалі).
Зусилля Ч. Пірса були продовжені Джемсом Вільямом
– американським філософом і психологом, одним із
засновників прагматизму. Розвиваючи ідеї Ч. Пірса, В.
Джемс висунув новий «прагматистський» критерій
істинності, згідно з яким правдиве відповідає практичній
успішності дії. Розроблена В.Джемсом концепція
фізіологічної природи емоцій стала одним з витоків

біхевіоризма. З позицій прагматизму В. Джемс захищав
релігію: істинність релігії та віри в Бога виникає, за В.
Джемсом, в іі корисності. Можливості, що містяться в
теорії сумніву-віри і в принципі Ч. Пірса, В. Джемс
розвинув, застосувавши їх, перш за все, до релігійно етичних проблем, використавши для оформлення
своєрідної філософії, яка видавалася досить співзвучною
з розумовою будовою «середнього американця» і зробила
величезний вплив не тільки на філософську, але й на
релігійну і повсякденну свідомості американського
суспільства – суспільства сталого розвитку.
Релігійно-моральні ідеї складають «джерело і
таємницю» філософії В.Джемса. Не зрозумівши цієї
особливості мислення В.Джемса, неможливо розібратися
в його філософії. В. Джемс ніде не стверджує, що Бог
реально існує, але він наполягає на тому, що релігійні
почуття, переживання та релігійний досвід існують і
відіграють величезну роль у житті багатьох людей.
Оскільки за В. Джемсом, віра в Бога має важливі наслідки
для людського життя, а тому ми повинні вважати її об’єкт
реальним. В. Джемс пише, що «главнейший интерес
вопроса о существовании Бога заключается в возможных
частных,
касающихся
нас следствиях
из его
существования». Ще одна цитата В. Джемса:
«Индивидуальность покоится на чувстве тайны; темные,
слепые складки характера представляют единственные в
мире точки, где мы касаемся живой текучей реальности,
где непосредственно познаем, что и как происходит. В
сравнении с этим миром живых индивидуальных чувств,
мир обобщенных объектов, созерцаемый нашим разумом,
представляется нереальным и безжизненным…В этом
мире разума нет третьего измерения, нет движения, нет
жизни». Це висловлювання показує зв’язок прагматизму
В. Джемса з філософією життя.
«Вся задача філософії, – пише В. Джемс, – повинна
була б полягати в тому, щоб вказати, яка вийде для мене
і для вас певна різниця в певні моменти нашого життя,
якщо б була істинною та чи інша формула світу» – світу
сталого, що знаходиться під дією прагматизму.
Досвід – основопокладаюче поняття філософії В.
Джемса. «Досвід як ціле, – і пише він, – є самостикаючим
і не спирається ні на що».
Досвід, за В. Джемсом, повністю збігається з
реальністю, оскільки про нього можна говорити, бо нам
трапилося жити в світі, в якому досвід і реальність
складають одне й те ж». Таке розуміння досвіду В.
Джемсом близько до його тлумачення прагматизму як
сталого розвитку життя.
Слід зауважити, що «потік чуттєвого досвіду»
розуміється В. Джемсом надзвичайно широко, оскільки
В. Джемс включає в нього не тільки власне відчуття, але
і будь-які переживання та стан свідомості взагалі. За
В.Джемсом, оточуючий нас світ сам по собі абсолютно
пластичний і піддатливий. Це ми за своїм уподобанням
надаємо йому всю ту визначеність, якою він володіє.
Оскільки в прагматизмі В. Джемса весь певний зміст
дійсності обумовлений свавіллям особистості або,
вірніше, окремих особистостей, тому структура світу
виявляється
антропоморфною, ірраціональною та
плюралістичною. Більш того, говорити про структуру
«столь иррационального и насквозь плюралистического
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мира» безглуздо з-за його рихлості, пластичності та
постійної мінливості. У процесі «деланья реальности»
людина, згідно з В.Джемсом і прагматизму взагалі, має
справу не з об’єктивним світом , не з матеріальним
предметом, а з миром свого ж власного досвіду, з потоком
свідомості. Він долає не опір предмета, а свої власні
труднощі, нерішучість, сумнів і занепокоєння. Під
суб’єктом практичної діяльності В. Джемс завжди має на
увазі лише індивіда, що переслідує свої особисті цілі, які
направлені на розвиток суспільства. Концепції мислення,
як цілеполягаючої діяльності та реальності, як потоку
досвіду або свідомості, утворюють основу для
прагматистського
розуміння істини,
що сприяє
ефективності соціально-економічного розвитку країні.
Про правду або істинність ми говоримо стосовно до ідей,
теорій, суджень, висловлювань.
Ідеї, теорії, судження, висловлювання, за В. Джемсом,
повинні мати практичні наслідки, а в іншому випадку ми
взагалі не стали б брати їх до уваги. Лише деякі з них ми
називаємо істинними. В. Джемс стверджує, що відмінна
особливість прагматизму полягає в тому, що для нього
«истина – это разновидность благого, а не отличная, как
это обыкновенно думают, от благого и соподчиненная с
ним категория. Истинным называется все то, что
оказывается благим в области убеждений». Оскільки
корисні практичні наслідки можуть мати місце тільки в
майбутньому, говорити про істинність ідеї до появи цих
наслідків, з точки зору В. Джемса, безглуздо [2, С. 25].
Об’єктивна істина В. Джемсом рішуче заперечується,
що пов’язано з тим, що для В. Джемса початком і кінцем
всього його філософствування залишається індивід з його
особистим досвідом. Думка розглядається В.Джемсом як
«моя думка», і правда для нього завжди виступає як
«моя» або «чия-небудь» істина. Що ж до істинних
наукових образів (істинних відображень реальності), то
вони, щоб стати істинними, повинні спиратись на досвід
; дані ж досвіду без наукової теорії (концептуально ї
схеми) не можуть бути «данними» – виникає парадокс.
Щоб його подолати, істинність наукової теорії, її критерії
оголошуються успішністю пояснення феноменів досвіду .
А це і є прагматизм [3, С. 141, 182].
Спираючись на позитивістські настанови аналітично ї
філософії
і
прагматистське
заперечення
репрезентативізму
(відображального
характер у
пізнавального
процесу),
професор
університету
Вірджинії Р. Рорті висуває антимодерністський проект
«деструкції» класичної філософії («метафізики») і,
насамперед, докорінного переосмислення епістемології з
її неухильним дуалізмом суб’єкта і об’єкта. Філософію
він тлумачить як «голос у розмові людства», як загальний
зв’язок, посередник у взаєморозумінні людей. Звідси
своєрідна прагматистська герменевтика Р. Рорті –
уявлення про залежність інтерпретацій «тексту» від
потреб пізнаючого або спільноти, до якої він належить.
Уявлення про культуру, філософію як про розмову, а не
структуру, зведену на певних підставових основах,
цілком відповідає герменевтичному розумінню пізнання.
Теоретичне, об’єктивне є лише одним із багатьо х
можливих способів описування результатів пізнання, але
цей спосіб передбачає існування якихось споконвічних
основ, які ми вважаємо основою об’єктивності. Та ніякі
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подібного роду підстави об’єктивності просто не існують
– «це самообман оскільки взагалі абсурдно покладатися
на
остаточне
обґрунтування
того,
що
є
необгрунтовуваним», абсурдно взагалі уявляти, що
«словник сучасної науки… має якийсь привілейований
зв’язок із реальністю, роблячи її чимось більшим, аніж
просто ще одна множина описування» – це стосується
внутрішніх зв’язків держави.
Висновки. Отже можна зробити такий висновок:
прагматизм (від грец. –справа, дія) – філософське вчення,
яке виникло в 70 –х роках ХІХ століття в США. Він
одержав найбільше поширення в першій половині ХХ
століття, надавши сильний
вплив на духовне життя
країни, на її сталий розвиток, властивість політично ї
діяльності, за якої головним критерієм і чинником стає
досягнення поставленої мети (нерідко за будь-яку ціну).
Прагматизм характеризується жорстокістю, а іноді й
використанням аморальних та протизаконних засобів, що
далеко не завжди дає бажані наслідки. Прагматизм часто
протиставляють політичному ідеалізмові, але ідеалізм
«на словах» у політиці нерідко поєднується з жорстоким
прагматизмом у практичній діяльності [4, С. 18].
Основоположником цього вчення був американський
філософ та логік Ч.Пірс. За Ч. Пірсом, прагматизм – це
готовність діяти особливим чином, що спирається на
віру, прагнення до емоційного спокою, психологічно го
задоволення від подолання сумніву, з метою
забезпечення
«зацікавленому
суб’єкту»
його
цілеспрямованої діяльності. Доктрину прагматизму
розробляли також В. Джемс, Дж. Дьюї, Ф. Шиллер, Дж.
Мід.
Родоначальником
прагматизму
вважається
американський мислитель Дж.Дьюї, згідно з ученням
якого еталоном людського досвіду виступає морально політичний досвід. Однак, на думку вченого, в нашу
епоху виявляється розрив між двома типами людського
досвіду. Перший тип – це наука та її застосування до
технологій, що досягли значних практичних успіхів, а
другий – майнові суперечності, війни, конфлікти у сфері
соціально-політичного життя. Отже, ідея Дж. Дьюї
полягає в тому, щоб метод, який виправдовує себе в
науці, застосувати до соціально-політичних проблем,
щоб роз’язання цих проблем визначалось не випадком, не
авторитетом, не афектами, не власними інтересами, а
розумом, інтелектом. Необхідно подолати розрив між
наукою та цінностями, привести їх до можливої єдності.
Ідеї й теорії тлумачаться в прагматизмі як
«інструменти», а тому Дж. Дьюї назвав прагматизм
«інструменталізмом», який служить знаряддям для
успішного дозволу напружених ситуацій. Дж. Дьюї
писав: «Якщо ідеї, значення, поняття, подання, теорії,
системи діють як знаряддя активної перебудови даного
середовища,
усуненню
яких-небудь
конкретних
труднощів або неприємностей…вони заслуговують
довіри» [5,с.139].
З погляду сьогодення, прагматизм – це не тільки
утилітарний підхід до повсякденних проблем, що
відзначається вузьким практицизмом і одіозним
ототожненням істини з користю. Це, насамперед, теорія
про доцільну діяльність людини, важливими принципами
якої є: справа, потреба практичних дій, матеріальний
інтерес, вирішальна роль волі у здійсненні людського
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досвіду для сталого розвитку суспільства, життя народу
та інше. Головна позитивна ідея прагматизму –
необхідність діяти, не покладаючись на авторитет, на
апріорні ідеї, на випадок тощо; шукати кращі способи та
варіанти, випробувати та перевіряти їх, відбираючи лише
найефективніше, приймати обґрунтовані рішення, тобто
керуватися розумом [6, С. 158]. Суть демократії,
демократичного суспільства, з позиції прагматизму,
полягає в умінні компетентно робити справу в процесі
вільного необмеженого експериментування.
Література
1. Пірс Ч. Прагматизм Ч. Пірса. Пер. з франц. З.
Введенської. – СПб., 1905. – С. 158.
2. Джемс В. Что такое прагматизм? // Прагматизм. Пер. с
англ. П.Юшкевича. – СПб., 1910. – С. 25.

3. Джемс У. Прагматизм. – СПб., 1910. – С. 144, 182.
4. Уэллс М. Прагматизм. – М., 1965. – С. 18, 320.
5. Дьюи Дж. Психология. – СПб ., 1886. – С. 139.
6. Эбер М. Прагматизм. Исследование его различных форм.
Пер. с франц. З.Введенской. – СПб., 1911. – С. 158.
References
1. Peirce C. Pragmatizm C. Pierce. Per. of French. S. Vvedensky. SPb., 1905. – p. 158.
2. James B. Chto takoye pragmatizm? // Pragmatism. Per. with
English. P.Yushkevycha. – SPb., 1910. – p. 25.
3. Dzhyms W. Pragmatizm. – SPb., 1910. – p. 144, 182.
4. M. Wells. Pragmatizm. – M., 1965. – p. 18, 320.
5. J. Dyuy. Psikhologiya. – SPb., 1886. – p. 139.
6. M. Эber. Pragmatizm. Issledovaniye ego razlichnykh form. Per.
s frants. Z.Vvedenskoy. – SPb., 1911. – p. 158.

Chizhova O.M.,
Professor of the Department of teaching social and humanities disciplines
NPU of M.P. Dragomanova
Ukraine, Kyiv
IDEAS OF PRAGMATIS M – THE IDEA OF SUSTAINAB LE DEVELOPMENT IN THE VIEWS OF CHARLES
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ПРОФЕСІЙНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
В статті представлені результати соціологічного аналізу українського ринку праці. Аналіз було здійснено
шляхом порівняння таких чинників, як культурна ментальність, телебачення та професійні наміри
старшокласників. Науковий і практичний інтерес представляє фактичний взаємозв’язок сучасного ринку праці
з кінопродуктом та національними культурними традиціями. Досвід багатьох поколінь українців обумовлює
особливості сучасних професійних цінностей у намірах юних громадян.
Ключові слова: цінності, професія, професійна зайнятість, професійна освіта, вища освіта, підготовка
кадрів, ринок праці, професійна мобільність.

Постановка
проблеми.
Події
сучасності
неоднозначно вплинули на розвиток галузей народного
господарства країни. На геополітичні зміни та соціально економічні
виклики
кожна
сфера
економіки
«відреагувала» по різному. Безумовно, ефективність
проведення реформ в Україні в своїй основі має ретельне
вивчення тенденцій на ринку праці. Зокрема, вирішення
проблеми
працевлаштування
молоді
експерти
пропонують шукати у створенні сприятливих умов для
продуктивної зайнятості. Також фахівці вважають, що
політика ринку праці має бути спрямована не тільки на
розширення можливостей пошукачів робочих місць, але
й на формування нової моделі трудової поведінки, в
котрій основна увага буде зосереджена на змісті
виконуваної роботи та можливостях розвитку.
Розробці питання професійних уподобань молодих
українців передувало вивчення, пов’язаних з темою
статті та дотичних до неї, праць українських та
зарубіжних соціологів та психологів, а також вітчизняних
педагогів та економістів. Зокрема, йдеться про домінуючі
в українському суспільстві цінності (А. Ручка), культурну
ментальність (А. Ручка, П. Сорокін), деформуючу роль
професії (П. Сорокін), ціннісні орієнтації професійної
діяльності (Т. Вострікова), професійне самовизначення
(М. Басов, Г. Рєпрінцева), спрямованість особистості (Р.
Нємов, С. Рубінштейн), роль професійно-технічно ї
(К..Мірошниченко) та вищої (Л. Ткаченко) освіти у
формуванні ринку праці, а також феномен економічного
патріотизму (А. Блінов, В. Геєць).
Мета роботи – дослідити чинники формування
професійних пріоритетів сучасної української молоді.
Виклад основного матеріалу. Вчені визнають, що
домінуючі в суспільстві цінності – це ключовий елемент
культури. Мова йде про те, що головні життєві орієнтири
людей реалізовуються в їхній поведінці й діяльності. В
свою чергу, досвід повсякденного життя має зворотний
вплив на формування у людини тих чи інших цінностей.
На основі 25-річних досліджень Інституту соціології
НАН України академік А. Ручка зазначає, що серед
українського
населення
домінують
цінності
екзистенційної безпеки – здоров’я, сім’я, добробут і т. ін.
Зростаючою
динамікою
характерна
група
самореалізаційних цінностей. До них відноситься участь

в певній суспільно-культурній діяльності, суспільне
визнання, цікава робота [6]. Виокремлюючи ціннісні
орієнтації професійної діяльності
Т. Вострікова
підкреслює системну єдність, цілісність розвитку
особистості і діяльності та відводить їм певну роль в
досягненні професіоналізму, майстерності та людсько ї
діяльності [1]. Відповідно, на що саме налаштована в
соціально-професійному житті людина видно з того,
якими орієнтирами вона керується, на що саме
спрямована.
В свою чергу Р. Нємов спрямованість особистості
визначає як систему домінуючих у людини потреб,
мотивів, цілей, інтересів, котрі спрямовують її соціальну
активність. Тобто, спрямованість особистості – це
обумовлена
системою
спонукань
особиста
цілеспрямованість людини. В різних визначеннях змісту
спрямованості завжди присутній такий компонент, як
ціннісні орієнтації. Імовірно, тому С. Рубінштейн вважає
цінності більш постійними, ніж такі гнучкі, здатні
варіювати, цілі [1]. Якщо для задоволення культурних,
економічних та ін. потреб людини потрібні певні
матеріальні засоби, то для отримання цих засобів
потрібна зайнятість чи робота. Останню ми найчастіше
обираємо після здобуття спеціальності (професії).
Сьогодні проблема вибору професії, професійного
самовизначення і самореалізації, як відмічає Н. Басов,
набуває в молодіжному середовищі нового сенсу. Все
частіше йдеться не стільки про вибір професії, скільки
про вибір способу життя й побудову кар’єри.
Погоджуючись із цим судженням, Г. Рєпрінцева зазначає,
що професійне самовизначення в сучасних ринкових
умовах спрямоване не на реалізацію своїх можливостей в
руслі певної професії, а, швидше, на вибір життєвого
шляху [1]. Юні українці, закінчуючи шкільне навчання,
подекуди уявляють власне майбутнє. В ньому вони
самостійні та працюють. А в той час, коли потрібно
визначитися з навчальним закладом для отримання
професії, виникають хвилювання (побоювання) про те, чи
вдасться пройти вступний конкурс. Комусь взагалі
складно збагнути, якій професії, якому навчальному
закладу надати перевагу. Основоположними орієнтирами
життя, котрими ми керуємось у виборі життєвого та
професійного шляху, є цінності. В юні роки їх роль
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особлива бо це, якраз, час, щоб задати алгоритм своєму
подальшому життю.
Тоді як школярі не завжди можуть правильно обрати
професію, не знають перспективи на ринку праці, випускникам навчальних закладів професійної освіти
легше визначитися. Свій вибір вони мають змогу
перевіряти під час навчання й практики. К.
Мірошниченко переконана, що професійно-техніч на
освіта допомагає нашій державі вирішувати проблему
освіти і працевлаштування молоді та працює на
перспективу. Зважаючи на нинішні події в Криму й на
Донбасі варто по-іншому подивитися на освіту і
професійну підготовку юного покоління українців. Щоб
виграти війну, в тому числі інформаційну, необхідно не
тільки змінити мережу мовлення телеканалів і звертатися
до совісті й патріотизму громадян [7]. Безумовно, країні
потрібні досвідчені
законодавці
та менеджери,
професіонали та кваліфіковані кадри.
Про те, що основою національної єдності може стати
такий собі економічний патріотизм, зауважує А. Бліно в
[2]. В свою чергу, В. Геєць вважає, що економічний
патріотизм починається з проблеми довіри: населенню
варто з довірою ставитись до реформ, тоді як автори,
прихильники та виконавці реформ мають довіряти якості
їх виконання. Деякі реформи, все таки, викликають
сумніви. Так проведені в 2002-2011 роках дослідження
результатів діяльності 700 приватизованих підприємств
показали зниження їхньої рентабельності та кількості
робочих місць протягом всього десятиріччя. В результаті
цього в країні зросло безробіття. Експерти, зважаючи на
те, що в Україні один з найнижчих у Східній Європі ВВП
на душу населення, застерігають про можливе посилення
трудової міграції наших громадян, особливо молоді, в
інші країни [2] в пошуку «кращого життя».

В цілому в Україні станом на 1 травня 2016 року (за
даними
Державної
служби
зайнятості)
було
зареєстровано 434, 7 тис. безробітних. При цьому
середній показник конкурсу вакансій склав 11 осіб на
місце. Найвищий попит виявився на кваліфікованих
робітників з інструментом, тоді як найнижчий на
законодавців, керівників та менеджерів. Ось чому в
Україні необхідно
розвивати виробництво: для
наповнення бюджету та забезпечення значної частини
населення роботою, а, відповідно, і засобами існування.
Як
уже згадувалося,
про
власний
добробут,
самореалізацію та досягнення певної соціальної позиції
ми здатні подбати саме завдяки зайнятості, праці й
професії.
Розмірковувати щодо того, як і яку професію обрати
та як правильно поводитись в професійній діяльності, в
трудовому колективі людям було потрібно завжди.
Поступово «були вироблені елементарні зразки чи
принципи» (А. Ручка), які здатні розповісти про працю,
професії, трудову поведінку, а також регулювати трудові
відносини. Як приклад, це можуть бути «відповідні
рекомендації, приписи, що містяться в народних
прислів’ях» (А. Ручка) [5,с.425]. Так склалося історично,
що людський досвід виробив прості принципи,
рекомендації та приписи, щоб підказувати людям
правильний шлях, зокрема в професійному та трудовому
житті. Тому для дослідження ставлення українців до
праці можна звернутися до відповідних рекомендацій і
приписів народних прислів’їв. Останні належать до
«культурної ментальності»
(П. Сорокін),
котра
репрезентує внутрішню сутність – сферу людського
розуму, цінності, сенсу, й охоплює її (людини)
поведінкову форму [5,с.429]. Зважаючи на дану
обставину, було проаналізовано українські прислів’я на
рахунокставлення українців до праці

Таблиця 1. – Кількість прислів’їв за професіями та чинниками
Трудова зайнятість
Бондар, війт, лемішник, нянька, танцюрист, чоботар,
ювелір
Аптекар, білувальник, військовий, гончар, кожум’яка,
перукар, писар, шинкар
Свинар, скиртувальник, скульптор
Вівчар, пасічник
Будівельник, кат, музика, ткач
Доярка, дроворуб, косар, пастух, художник
Тесляр
Пташник
Пряля, священнослужитель
Пекар, садівник
Сівач
Жнець, мельник, обмолотник
Коваль, конюх, мисливець
Рибалка, швець (швачка)
Торгівець

Кількість прислів’їв, що відображає кожну
професію
0,2%
0,4 %
0,6 %
0,8 %
1,0 %
1,18 %
1,38 %
1,58%
1,77 %
1,96 %
2,16 %
2,35 %
2,55 %
3,15 %
4,32 %
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Продовження таблиці 1
Їздовий
Орач
Городник, кухар
Домашнє господарство
Організація праці
Престижність
Самозайнятість
Закінчення справи, Спільна праця
Розумова праця
Цінність праці
Організація праці
Панщина
Ліниво, без бажання
Майстер
Наймана праця

Соціологічний аналіз українських прислів’їв про
працю дав можливість не тільки виявити ставлення до
праці та організаційні засади трудового життя, а й
ознайомитися зі значним колом професій. Спочатку
вибрані прислів’я було розподілено за двома основними
групами. Умовно їх назвали Трудова зайнятість та
Організація праці (зайнятості) (табл. 1). Виявилось, що
кількість прислів’їв (nТз=509) першої групи в три рази
більша, ніж кількість прислів’їв (nОп=169) у другій. Цей
факт говорить про те, що трудова зайнятість на теренах
України і понад сто років тому була унікальним
елементом національної культури й охоплювала
широкий спектр професій. Українці завжди шанобливо
ставились до праці, а стереотип «працьовитої нації»
глибоко вкоренився в нашій ментальності.
Кожна професія характеризується спільними з
іншими професіями та специфічними, притаманними
тільки їй цінностями. З огляду на це, особливості
професійних цінностей обумовлені роллю та статусом
професії в житті суспільства й окремої людини [1].
Основою детермінування людської поведінки в
професійній діяльності слугує рикошетний вплив
виконання актів чи вчинків на всю фізичну і нервово мозкову структуру людини та на її поведінку. «Повну
картину деформуючої ролі професії довершує той факт,
що вся поведінка людини, її рівень життя, її побут, її
соціальний Habitus відмічені печаткою професії»
(П. Сорокін) [8]. Це стало причиною того, що
диференціацію прислів’їв у групі Трудова зайнятість
здійснено за принципом застосування професійної
термінології. Даний принцип, в свою чергу, є похідно ю
професійної деформації. Таким чином, основну кількість
прислів’їв першої групи було розподілено за професіями
на основі вжитих в сентенціях, так званих, професійних
термінів. Кожна рубрика має назву ідентичну професії,
котра об’єднує відповідні прислів’я. Наприклад:
«Коваль»: «От тобі ковалихо лихо, що в кузні
тихо» [11,с.276].
«Кухар»: «Так доробився, як сіль на окропі»[12,с.21].
«Їздовий»: «Добре тому в дорозі, хто сидить на возі»
[10].
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4,9 %
5,3 %
5,5 %
23,0 %
кожен чинник
0,59 %
1,77 %
2,95 %
4,14 %
8,87 %
10,1 %
11,24 %
12,42 %
15,97 %
29,0 %

Зважаючи на певні особливості формування рубрик,
прислів’я другої групи було розподілено трьома
шляхами:
За сенсом: «Престижність»: «Який Сава, така йому й
слава» [4].
За ключовими словами: «Самозайнятість»: «Всяк
роби на себе» [4].
За ідіоматичним принципом: «Майстер»: «Діло
майстра величає!» [3].
Як видно з табл. 1. такі чинники як «Цінність праці»
(9,1 %), «Організація праці» (10,%1 ), «Панщина» (11,1
%) та «Ліниво, без бажання» (12,1 %) близькі за
кількісним співвідношенням із розривом в 1 %. Можна
припустити певну кореляцію між ними, а саме: щоб
спонукати до відданої праці робився наголос на її
важливості. До того ж, виникала значна кількість
прислів’їв для висміювання тих, котрі працювали,
припустимо, на «панщині» без особливого ентузіазму.
Імовірно, тому наша культурна спадщина містить і
прислів’я про організаційні норми праці, що власники
об’єктів сільськогосподарського та промислового
виробництва були грамотними менеджерами. В цій же
групі шосту частину прислів’їв складає рубрика
«Майстер», де назва говорить сама за себе. Характерною
для українського ринку праці понад сторічної давнини
була популярність, відображеної майже в третій частині
прислів’їв означеної групи, «Найманої праці». Остання в
шістнадцять разів перевищувала «Самозайнятість». І
знову ж таки повертаючись до аналізу прислів’їв про
професії, можна відмітити, що з низькою частотою
зустрічались лемішники, бондарі, чоботарі, ювеліри,
білувальники, гончари, кожум’яки. Навпаки – частіше –
ткачі, тесляри, ковалі, мисливці, рибалки, шевці,
продавці (табл. 1).
Ретроспективний аналіз українського ринку праці
показав, що наші пращури активно займались сільським
господарством. Ось чому, судячи з цього, популярними
були: праця пастуха, конюха, їздового, доярки,
пташника, (тваринництво)
та женця, мельника,
молотаря, сівача, орача і т. ін. (хліборобство) (табл. 1).
Значну частину знарядь праці вони використовували
переважно застосовуючи силу тяглових тварин (коней,
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волів). Нинішні аграрії обробляють землю та збирають
врожаї за допомогою сучасних культиваторів, сівалок,
комбайнів, косарок, молотарок тощо. До того ж сьогодні

український ринок праці має доволі розгалужене віяло
професій, де аграрна складова далеко не в перевазі.

Таблиця 2. Репрезентація сфер професійної діяльності в професійних позиціях по ТБ, у намірах старшокласників, в
українських прислів’ях

№
п/п

Сфера професійної діяльності

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Правоохоронні, правозахисні та судові органи
Наука, освіта, техніка, інформаційні технології
Засоби масової комунікації, культура, мистецтво, естрада, кіно
Збройні сили
Фінанси, бізнес, торгівля, громадське харчування
Медицина та охорона здоров’я
Тіньовий сектор економіки
Державні органи влади, державні служби
Служителі релігійного культу
Сільське господарство, тваринництво, рослинництво
Транспорт, транспортна інфраструктура
Домогосподарка
Промисловість, будівництво
Спорт
*Злочинна діяльність

Для більш глибокого вивчення українського ринку
праці було зроблено кількісне та рангове порівняння сфер
праці, репрезентованих в прислів’ях про професії,
професійних намірах старшокласників та кінотекстах
(табл. 2). Звідси видно , що за трьома показниками жодна
сфера професійної діяльності рангово не збігається. За
двома показниками в двох випадках відбулись збіги. Поперше, у порівнянні кількості кінотрансляцій [14,с.219220] та професійних намірів старшокласників [13,c.218219] у сфері «Наука, освіта, техніка, інформаційні
технології» – 2 ранг. Зважаючи на сучасність даної сфери,
та на роль медіа в житті суспільства, цей факт можна
прийняти, як сам по собі зрозумілий. Щоб бути
точнішими: медійна культура має сильний вплив на
формування життєвих і професійних стратегій молоді.
По-друге, – збіг у порівнянні кількості професійних
намірів та кількості прислів’їв у сфері «Транспорт,
транспортна інфраструктура» – 5 ранг. Пояснення цьому
– в популярності транспортних послуг із сивої давнини до
сьогодення.
В період розвитку в усьому світі інноваційних та
нанотехнологій тільки 18,9% художніх фільмів та
телесеріалів пропагують «науку, освіту, техніку ,
інформаційні технології». У рівних частках виявилися
кінотексти (по 4,0%), в яких головні герої представляю ть
«служителів
релігійного
культу»
та «злочинну
діяльність». Викликає занепокоєння той факт, що близько
третини
кінопоказів
(31,9%)
упродовж
тижня
презентували «правоохоронні, правозахисні та судові
органи». Їхня кількість в 11,5 разів перевищує
«промисловість» і в 10,3 рази – «транспорт, транспортну
інфраструктуру». В означеній кінопідбірці «спорт»
представлений тільки боксом, а частка кінотекстів з його

Кількість
кінотранс
ляцій
%, ранги
31,9, (1)
18,9, (2)
15,6, (3)
12,9, (4)
10,9, (5)
7,7, (6)
4,4, (7)
4,1, (8)
4,0, (9)
3,7%, (10)
3,0, (11)
3,0, (12)
2,8, (13)
2,6, (14)
4,0,

Кількість
професійн
их намірів

Кількість
прислів’їв

9,85, (4)
19,71, (2)
25,35, (1)
---25,35, (1)
11,26, (3)
---2,82, (5)
------2,82, (5)
---2,82, (5)
-------

1,17, (8)
0,4, (9)
2,95, (6)
0,4, (9)
12,57, (3)
0,4, (9)
0,2, (10)
0,2, (10)
1,76, (7)
40,07, (1)
4,9, (5)
23,0, (2)
11,98, (4)
-------

репрезентацією
в
12
разів
менша,
ніж
з
«правоохоронними, правозахисними та судовими
органами». Разом зі «збройними силами» (12,9%
кінопоказів) – це близько половини кінопродукту на
тиждень (44,8%). В перерахунку на дні тижня – це три дні
з семи [14,с.219-220].
Сьогодні ринок праці України потребує поряд з
експертами й фахівцями ще й робітничих кадрів, а також
молодших спеціалістів. Всього в Україні 983 професійнотехнічних навчальних заклади. Юнаків намагаються
зацікавити технікою, будівництвом, а для дівчат вибір
професій – від перукаря до продавця. Популярністю
користуються професії, основані на широкій компетенції,
наприклад: авторемонтник (для хлопців) та оператор
телекомунікаційних мереж (для дівчат). За статистико ю,
в системі професійної освіти навчаються 60 % юнаків та
40 % дівчат. Майже половина контингенту приїжджають
з сіл та містечок та не всі бажаючі можуть навчатися. При
належній
матеріально-технічній
базі
проблема,
виявляється, у нестачі місць в гуртожитках [7]. Це тоді,
як кваліфіковані робітники з інструментом (за даними
Держкомстату) мають найвищий попит на ринку вакансій
серед усіх професій.
Поряд з тим, що професійно-технічна освіта
намагається вижити сьогодні в Україні, тотальний
характер
вищої
освіти
загострює
проблему
невідповідності
між здобутим і потрібним для
виконуваної роботи освітньо-кваліфікаційним рівнем. За
даними дослідження економічної активності населення в
2011 році в Україні майже третина загальної чисельності
зайнятого населення (6,6 млн.) мали надлишкову
кваліфікацію. Наприклад, в країнах ЄС серед зайнятого
населення віком 25-34 років чверть осіб зайняті на
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посадах/роботах, для котрих не потрібна вища освіта. Це
свідчить про «відставання» загальноєвропейського ринку
праці
у
наданні
достатньої
кілько сті
висококваліфікованих робіт, відповідних переходу до
суспільства знань. Варто відмітити, що невідповідність
технологічного укладу вітчизняної економіки високому
освітньому рівню населення призводить до порушення
нормального процесу відновлення людського капіталу .
Внаслідок цього зараз в Україні найбільшими секторами
зайнятості є торгівля та сільське господарство –
маловиробничі, з усіх точок зору, сфери праці.
Промисловість в цьому переліку посідає третє місце за
чисельністю зайнятих. Це при тому, що в структурі
персоналу промислових підприємств переважають
низькотехнологічні
підгалузі
(добувна,
харчова,
металургійна) [9].
Висновки. Сьогодні проблема вибору професії та
самореалізації набуває в молодіжному середовищі нового
сенсу і спрямована загалом на вибір життєвого шляху .
Події сучасності неоднозначно вплинули на розвиток
галузей народного господарства країни. На геополітич ні
зміни та соціально-економічні виклики кожна сфера
економіки «відреагувала» по різному. Безумовно,
ефективність проведення реформ в Україні в своїй основі
має ретельне вивчення тенденцій на ринку праці.
Порівняльний соціологічний аналіз ринку праці в
ретроспективі (прислів’я про працю й професії) та
перспективі (наміри старшокласників), а також, беручи
до уваги вплив мас-медіа на формування світогляду
індивідів, показав дисонанс за ранговою приналежністю
сфер
професійної діяльності.
Із
чотирнадцяти
розглянутих сфер професійної діяльності тільки в дво х
зафіксовано рангові збіги, але тільки по двом критеріям з
трьох. Це сфери: «Наука, освіта, техніка, інформаційні
технології» та «Транспорт, транспортна інфраструктура».
Причина, вірогідно, в низькому рівні співпраці між
міністерствами та відомствами, організаціями та
установами, котрі прямо чи опосередковано мають брати
участь у формуванні вітчизняного ринку праці.
Освітній рівень людини прямо пропорційний рівню її
задоволеності своєю роботою і свідчить про більший
ступінь свободи вибору робочого місця. Як альтернатива
професійного самовизначення молодого покоління є
сучасна професійна освіта. При тому, що система
професійно-технічної освіти потерпіла багато змін за
останні десятиріччя, вона, все ж, враховує виклики часу
та адекватно реагує на запити ринку праці. Залишається
очікувати, що реформи, які зараз здійснюються в
народному
господарстві
України
підвищать
престижність технічних спеціальностей та створять нові
можливості працевлаштування для тих, хто здобув освіту
за гуманітарним спрямуванням. Це, в свою чергу,
збалансує ринок праці. Забезпечуючи таким чином
соціальний депозит молодому поколінню, Україна має
шанси посісти гідне становище на світовому ринку.
Література
1. Вострикова Т.
П. Ценностно-профессиональные
ориентации молодежи: сущность и значение / [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://job.samsu.ru/docs/moloWork.
2. Княжанский В. От военного патриотизма – к
экономическому. Эксперты – о том, как экспансия России

145

поможет избавиться от олигархата и перестроить экономику //
День 2014, 29-30 августа, № 159-160.
3. Прислів’я та приказки. [Електронний ресурс]. Режим
доступу:
[Електронний ресурс]
– Режим доступу:
http://traditions.
org.ua/usna-narodna-tvorchist/pryslivia- taprykazky/14-pryslivia-ta-prykazky-pro-pratsiu.
4. Прислів’я та приказки про працю / [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://prikazka.pp.ua/pages/pro-pracy.html.
5. Ручка А. Ризик у слов’янській ментальності // Соціальні
ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних
надзвичайних ситуацій та катастроф / Відп. ред.: В. В.
Дурдинець, Ю.І. Саєнко, Ю. О. Привалов. – К.: Стилос, 2001. –
С. 425-436.
6. Середа Е. Анатолий Ручка: События последнего года резко
изменили ценностное сознание украинского населения /
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://fraza.ua/interview/31.12.14/anatolij_ruchka_sobytija_posled
nego_goda_rezko_izmenili_tsennostnoe_soznanie_ukrainskogo_nas
elenija_.
7. Скрипник О. Старт во взрослую жизнь // Зеркало Недели.
2014, 12 июля, № 25 (171).
8. Сорокин П. Влияние профессии на поведение людей и
рефлексология профессиональных групп //Общедоступный
учебник социологии. [Електронний ресурс] – Режим доступу::
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ Sorokin/31.php.
9. Ткаченко Л. Украинские дипломы на рынке труда. О
проблеме несоответствия образовательно-квалификационных
структур, рабочей силы и рабочих мест // Зеркало Недели, 2012,
1 декабря, № 44.
10. Українські народні прислів’я та приказки про працю,
господарство / [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://uk.wikiquote.org/wiki/
Українські_народні_прислів'я_та_приказки:_праця,_господарс
тво.
11. Українські прислів’я і приказки / [упоряд. Т. М.
Панасенко]. – Х.: Бібколектор, 2012. – 350, [1] с.
12. Українські прислів’я, приказки та порівняння з
літературних
пам’яток
/
[НАН
України.
Ін-т
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
М.Т.Рильського; Упоряд. М.М.Пазяк; Відп. ред. Й.Ю.Федас]. –
К.: Наук. думка, 2001. – 388, [3] с.
13. Ячна Н. І. Авторитети професійної соціалізації
старшокласників // Нова парадигма: [журнал наукових праць] /
голов. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова;
творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 120. – К.: Вид-во
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 210-224 с.
14. Ячна Н. Профессиональные позиции в условиях
современного рынка труда: социологический анализ профессий
героев кинофильмов // Unikal; The International social scientific
journal of interdisciplinary studies, № 1. Baku. – 2014, PP. 213-223.
Reference
1. Vostrikova T. P. Tsennostno-professionalnyye oriyentatsii
molodezhi: sushchnost i znacheniye / [Elektronniy resurs] Rezhim
dostupu: http://job.samsu.ru/docs/moloWork.
2. Knyazhanskiy V. Ot voyennogo patriotizma – k
ekonomicheskomu. Eksperty – o tom. kak ekspansiya Rossii pomozhet
izbavitsya ot oligarkhata i perestroit ekonomiku // Den 2014. 29-30
avgusta. № 159-160.
3. Prislіv’ya ta prikazki. [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu:
[Elektronniy resurs] Rezhim dostupu: http://traditions. org.ua/usna-

146

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

narodna-tvorchist/pryslivia-ta-prykazky/14-pryslivia-ta-prykazkypro-pratsiu.
4. Prislіv’ya ta prikazki pro pratsyu / [Elektronniy resurs] Rezhim
dostupu: http://prikazka.pp.ua/pages/pro-pracy.html.
5. Ruchka A. Rizik u slov’yanskіy mentalnostі // Sotsіalnі riziki
ta sotsіalna bezpeka v umovakh prirodnikh і tekhnogennikh
nadzvichaynikh situatsіy ta katastrof / Vіdp. red.: V. V. Durdinets.
Yu.І. Saєnko. Yu. O. Privalov. – K.: Stilos. 2001. – S. 425-436.
6. Sereda E. Anatoliy Ruchka: Sobytiya poslednego goda rezko
izmenili tsennostnoye soznaniye ukrainskogo naseleniya /
[Elektronniy
resurs]
Rezhim
dostupu:
http://fraza.ua/interview/31.12.14/anatolij_ruchka_sobytija_posled
nego_goda_rezko_izmenili_tsennostnoe_soznanie_ukrainskogo_nas
elenija_.
7. Skripnik O. Start vo vzrosluyu zhizn // Zerkalo Nedeli. 2014.
12 iyulya. № 25 (171).
8. Sorokin P. Vliyaniye professii na povedeniye lyudey i
refleksologiya professionalnykh grupp //Obshchedostupnyy uchebnik
sotsiologii.
[Elektronniy
resurs]
Rezhim
dostupu::
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ Sorokin/31.php.
9. Tkachenko L. Ukrainskiye diplomy na rynke truda. O probleme
nesootvetstviya obrazovatelno-kvalifikatsionnykh struktur. rabochey
sily i rabochikh mest // Zerkalo Nedeli. 2012. 1 dekabrya. № 44.

10. Ukraїnskі narodnі prislіv’ya ta prikazki pro pratsyu.
gospodarstvo / [Elektronniy resurs].
Rezhim dostupu:
https://uk.wikiquote.org/wiki/
Ukraїnskі_narodnі_prislіv'ya_ta_prikazki:_pratsya._gospodarstvo.
11. Ukraїnskі prislіv’ya і prikazki / [uporyad. T. M. Panasenko]. –
Kh.: Bіbkolektor. 2012. – 350. [1] s.
12. Ukraїnskі prislіv’ya. prikazki ta porіvnyannya z lіteraturnikh
pam’yatok / [NAN Ukraїni. Іn-t mistetstvoznavstva. folkloristiki ta
etnologії іm. M.T.Rilskogo; Uporyad. M.M.Pazyak; Vіdp. red.
Y.Yu.Fedas]. – K.: Nauk. dumka. 2001. – 388. [3] s.
13. Yachna N. І. Avtoriteti profesіynoї sotsіalіzatsії
starshoklasnikіv // Nova paradigma: [zhurnal naukovikh prats] /
golov. red. V. P. Bekh.; Nats. ped. un-t іmenі M. P. Dragomanova;
tvorche ob’єdnannya «Nova paradigma». – Vip. 120. – K.: Vid-vo
NPU іmenі M. P. Dragomanova. 2014. – 210-224 s.
14. Yachna N. Professionalnyye pozitsii v usloviyakh
sovremennogo rynka truda: sotsiologicheskiy analiz professiy geroyev
kinofilmov // Unikal; The International social scientific journal of
interdisciplinary studies. № 1. Baku. – 2014. PP. 213-223.

Yachna N.I.,
graduate student of the Department of social and public communication
of National Pedagogical Dragomanov University, auditoriya1@bigmir.net
Ukraine, Kyiv
PROFESSIONAL PRIORITIES OF MODERN UKRAINIAN YOUTH
The article presents the results of a sociological analysis of Ukrainian labor market. The analysis was done by comparing
such factors as cultural mentality, television and professional intentions of senior pupils. The actual interrelationship of modern
labor market with filmmaking and national cultural traditions presents scientific and practical interest. The experience of m any
generations of Ukrainians determines the feature of modern professional values in intentions of young nationals.
Key words: values, professional employment, vocational education, high education, preparing of workers, the labor market,
professional mobility.

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

147

History.Philology
УДК 94 (470) “1920/1930”
Колесник І.О.,
к.пед.н., доцент, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного
захисту України, vip.nauka.nauka@mail.ru
Україна, м. Харків

УКРАЇНІЗАЦІЯ, ЯК ДЕРЖАВНИЙ
ФЕНОМЕН (20 – 30-ТІ Р.Р.ХХ СТ.)

Анотація. У статті розглядається проблема проведення українізації у 1920 -30-ті роки. Розкривається
процес українізації міського та сільського державного апарату, профспілкової, партійної організацій, сфери
освіти та культури. На основі численних конкретних фактів автором проаналізовано особливості політики
українізації («коренізації») у національному складі. З точки зору збереження культурно -духовних цінностей
українського народу, як своєрідної моделі державного управління висвітлено методи українізаційної роботи
державних установ та організацій, спеціальних органів, культурних та освітніх закладів; доведено
авторитет і впливи правлячої партії на розвиток поліетнічності Радянського Союзу.
Ключові слова: українізація, деукраїнізація, українізаційне законодавство, українізаційна діяльність,
українська мова, комісія по українізації, національний склад населення, категорії знання української мови.

Постановка
проблеми.
В сучасних умовах
структурної перебудови економіки України наукові
установи функціонують у складних і несприятливих
умовах. Економічна криза негативно вплинула на
стабільність роботи більшості наукових установ, що
призвело до зменшення обсягу наукових досліджень та
різкого погіршення умов праці науковців. Відродження і
розбудова незалежної Української держави викликали
якісно нове зацікавлення проблематикою радянської
доби. Тому великого значення набуває висвітлення
досвіду подолання наявних кризових явищ 20-30-ти х
років ХХ століття, як одного із складних, а в одночас
цікавих з наукової точки зору, періодів історії України.
Вивчення і аналіз досвіду минулого може значно
полегшити вирішення багатьох проблем сьогодення, в
тому числі й проблем, пов’язаних з функціонуванням
наукових установ в Україні.
З набуттям
Україною
незалежності
зростає
зацікавленість етнічною історією України як серед
науковців, так і широкого кола громадськості.
Заслуговують на увагу праці П. Бачинського [2,с.204217], П. Бондарчука [4,с.4-5], В. Даниленко [7,с.96-116 ],
Г. Єфіменко [8,с.82-93], С. Кульчицького [12,с.66-71 ],
В. Лозицького
[13,с.46-55],
присвячені
політиці
українізації,
її
причинам,
методам
реалізації,
досягненням. Інтенсивність опрацювання теми зумо вила
нагромадження історіографічного матеріалу, який
потребує осмислення, окреслення перспектив.
Мета статті – на основі архівних матеріалів та
опублікованих
джерел
проаналізувати
та
систематизувати особливості українізації в УСРР.
Виклад основного матеріалу. Аналіз історичних
джерел [14-17] дозволив встановити, що під цим
терміном «українізація» слід розуміти увесь комплекс
змін, які відбувалися в політичному та суспільнокультурному житті країни в досліджуваний період.

Охоплюючи відносно нетривалий історичний період,
ця тема, однак, передбачає аналіз цілої низки складних і
суперечливих за своїм характером історичних і
політичних явищ, що мали значний вплив на світовий
розвиток. Серед них: підготовка, виховання та висування
кадрів корінної національності; врахування національних
чинників при формуванні партійного і державного
апарату; організація мережі навчальних закладів усіх
ступенів, закладів
культури, газет і журналів,
книговидавничої
справи
мовами
корінних
національностей; глибоке вивчення національної історії,
відродження і розвиток національних традицій і культури
[10,с.210].
Вивчення історичних джерел [15-17] довело, що
принципово важливою складовою культурних процесів в
Україні у 20-30-ті роки була політика коренізації,
спрямована на те, щоб надати народам, об´єднаним у
СРСР, певної «культурно-національної автономії» –
реальної можливості розвивати свої національні
культури і мови. Ці ідеї покладені в основу рішень XII
з´їзду РКП(б) (квітень 1923 р.).
Необхідно зауважити, що політика коренізації була
зумовлена багатьма зовнішніми
і внутрішнім и
причинами:
1) формування внутрішньої політики не тільки СРСР,
а й Польщі, Румунії, Чехословаччини.
2) подолання протиріччя між народними масами і
державним апаратом;
3) зміцнення новоутвореної державної структури –
наданням прав «культурно-національної автономії»,
бодай частково, компенсувати республікам втрату
політичного суверенітету [2,с.58].
Центром українізації став наркомат освіти, який
керував всіма галузями культури. У 1927 p., після
усунення з посади наркома освіти УРСР О. Шумського її
обійняв М. Скрипник, який розгорнув бурхливу і
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плодотворну діяльність з розвитку української культури,
особливо освіти.
Вивчення
історіографії
досліджувано го
періоду [1;5;6;8;9;12;13;14] довело, що наркомату освіти
довелося переборювати величезні труднощі, насамперед
брак педагогічних кадрів, що володіли українською
мовою. Бракувало приміщень для шкіл та наукових
закладів, не вистачало підручників. Доводилося долати
опір російських і обрусілих студентів, які не бажали
навчатися «селянською» мовою. На подолання цих та
інших
перешкод
були
мобілізовані
партійні,
профспілкові,
комсомольські
організації
та
громадськість.
Для «українізаційної» доби було притаманним
відновлення та розвиток загальноосвітніх шкіл для
національних меншин в УРСР. Позитивний бік цих
поступок мав значну вагу для становлення національних
(в тому числі українських та російських) шкіл, динаміки
їх розвитку у середині 1930-х років [2, с.94].
Історична наукова розвідка специфіки коренізації
довела, що кампанія українізації охопила всі сфери життя
Української РСР. Так, вона об’єктивно сприяла
культурному відродженню, особливо народної освіти. На
українську мову перейшло 86% загальноосвітніх шкіл,
30% вищих навчальних закладів, більше половини
технікумів. У 1922 р. в республіці виходило до десяти
українських газет і журналів, а в 1933-му з 426 газет – 373
були українські. Розгорталася українізація в таких
районах РРФСР, як Кубань, Далекий Схід та інших, де
проживало багато українців.
Реальні практичні кроки по здійсненню українізації
розпочалися після прийняття декретів ВУЦВК УСРР від
27 липня 1923 р. „Про заходи у справі українського
шкільного виховання і культурно-освітніх установ” та від
1 серпня 1923 р. „Про заходи
забезпечення
рівноправності мов і сприяння розвитку української
мови”. Її сутність зводилась до таких основних положень:
1) гармонійний і вільний розвиток радянських республік,
формування привабливого іміджу СРСР на міжнародній
арені, державне піклування про інтереси нацменшин; 2)
пошук більшовиками спільної мови із селянством,
поширення принципових ідей НЕПу
на сферу
національних відносин; 3) врегулювання протиріччя між
народними масами і партійним, радянським та
господарським апаратом; 4) національне відродження у
радянських республіках [11, с.15].
Своє друге відродження, враховуючи революційний
ренесанс, пережила україномовна преса. Період
українізації став для неї найсприятливішими роками
розвитку. За тиражем у 1926 р. україномовна преса
становила 612000
екземплярів. Для порівняння,
російськомовна – 420000 примірників.
Складніше відбувалася українізація театрів. У
середині 20-х рр. ХХ ст. відбулося лише 22%
україномовних сезони, тоді як російськомовних – 69% від
загалу. У репертуарі театрів лише 20% було
україномовних постановок. Виняток становили пересувні
театри, що працювали на селі. Їх репертуар майже
повністю був україномовним. Натомість українізація
кіномистецтва проходила без особливих ускладнень. У
цій сфері активно поширювалися національні сюжети,

цілий ряд фільмів було поставлено за творами української
літератури [8,с.11].
Отже, українізація з певними особливостями
проводилася практично в усіх сферах громадського,
суспільно-політичного, культурного життя населення
УСРР.
На думку ініціаторів, політика українізації мала
позитивно позначитися на кадровому складі державних
управлінців УСРР. У зв’язку з цим у липні 1925 р. РНК
УСРР видав постанову „Про практичні заходи по
українізації радянського апарату”. Була створена
центральна виконавча комісія при РНК УСРР по
керівництву українізації радянського апарату. На неї
покладалися завдання по організації курсів для
держслужбовців із вивчення української мови, розробка
плану українізації низового апарату на рівні округ,
районів, сільрад. Вже у 1925-1926 рр. стали відчутним и
зміни у цій сфері, пов’язані із зростанням відсотк у
українців у різних рівнях влади. Ці тенденції мали місце і
в подальшому. Однак наприкінці 20-х – на початку 30-х
рр. ХХ ст. українізація держапарату стала гальмуватися,
а згодом зійшла нанівець [10,с.49-51].
Висновки. Таким чином, провдений вище аналіз
історіографії дозволяє стверджувати, що коренізація
партійно-радянського апарату, в тому числі України,
національне
відродження
українських
духовно культурних цінностей сприяло українізації. Підвищення
культурно-освітнього рівня населення комплексно і
ґрунтовно посилювало позиції розвитку національно ї
свідомості українського народу. Доволі виразно
простежується здійснення
«коренізації-українізації»
серед національних меншин (1927 р.), що сприяло
загостренню національного питання. Проте, здійснення
владою низки змін у напрямку українізації сприяло
індустріалізації України: відновлення та розвиток шкіл
для національних меншин, дерусифікація державного
апарату,
культурне
відродження
громадського,
суспільно-політичного життя населення УСРР.
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UKRAINIZATION AS THE STATE PHENOMENON (1920-30's OF THE XX CENTURY)
ABSTRACT. Creation of an independent Ukrainian state, determination of the status of the Ukrainian language as a state
language provide revival of authority of national values, growth of national self-consciousness. In this connection the problems
connected with the Korenization policy (in Ukraine – the Ukrainianization) that was carried out in the 1920 -30's are especially
urgent. In the given work based on archival and published materials, periodicals, works of home and foreign historians with
regard for historical conditions the problem of realization of the Ukrainianization in the South of Ukraine in the 1920 -30's is
investigated.
In a context of the theme the materials of home and foreign historiography are analyzed. It is determined, that in home
historiography the broad circle of problems in relation of the Ukrainianization is focused on, the significant actual materia l is
represented. However they represent the problem mainly in the whole territory of Ukraine. Works of the historians of the
Ukrainian diaspora are characterized by deep understanding of the problem, but they don't contain enough archival material
and researches of Ukraine.
Key words: The Ukrainianization, the South of Ukraine, the deukraini аnisation, Ukrainianization legislation,
Ukrainianization activity, the Ukrainian language, commissions on the Ukrainianization, national structure of the population,
categories of learning of the Ukrainian language.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
КАДРАМИ МАСОВИХ ПРОФЕСІЙ У РОКИ ЗАВЕРШЕННЯ
ЗЛОЧИННОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ
У статті на основі багатого фактичного матеріалу розкрито діяльність партійних та радянських
органів радянської України з підготовки кадрів масових професій у 1933 –37 рр. Певні зміни в цей період
спостерігалися в оснащенні сільського господарства технікою. Покращення оснащення технікою
дозволило на кінець другої п’ятирічки розпочати механізацію виробничих процесів. В основному
механізаторів готували на короткотермінових курсах. На кінець досліджуваного періоду сільське
господарство УРСР не було забезпечене кадрами, ця діяльність зазнала провалу.
У статті розкрито діяльність курсів, склад слухачів, їх походження, система роботи. Проаналізовано
склад педагогічного персоналу курсів, їх розміщення на території радянської України.
Ці зміни суттєво не покращили курсову підготовку масових кадрів, залишилась низькою
продуктивність праці колективізованого сільського господарства. Трагічними були наслідки репресивної
політики радянської влади. Кадрова політика суттєвих результатів не принесла.
Ключові слова: політика радянської держави, механізатори, село, культура, освіта, курс и.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Роки
другої п'ятирічки (1933–1937 рр.) характерні деяким
посиленням тракторизації сільського господарства,
закінченням процесу колективізації, повним знищенням
індивідуальних господарств. На селі панівним стає
колгосп. Як же розвивався процес забезпечення
сільськогосподарського виробництва кадрами масових
професій в ці роки, адже колгоспи поступово
зміцнювалися і спеціалістів дуже потрібно було.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
підготовки масових кадрів у радянській Україні в роки
колективізації
знайшли
своє
відображення
у
дослідженнях С. Кульчицького, В. Марочка, Л.Гриневич,
Л. Новохатька, С. Білоконя, Ю. Шаповала та інших
сучасних науковців. Різні аспекти кадрової політики
радянської держави у роки масової колективізації
проаналізовані у наукових працях вчених української
діаспори та зарубіжних авторів. Перш за все – це
дослідження К. Кононенка, І. Майстренка, Є.Пастернака,
П. Голубенка, К. Костюка, С. Підгайного, Р. Конквеста,
Ш. Фіцпатріка та ін.
Однак проблема діяльності компартійних державних
органів УРСР із підготовки масових колгоспних кадрів у
роки масової насильницької колективізації сільського
господарства не знайшла глибокого аналізу в наукових
дослідженнях науковців.
Виходячи із вищесказаного, необхідно підкреслити
актуальність теми цього дослідження, потребу її
глибокого вивчення.
Мета статті. Опираючись на неопубліковані архівні
джерела, автор поставив за мету розкрити цю проблему,
особливо наголошуючи на негативному впливі
тоталітарної сталінської системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Певні
зміни в цей період спостерігалися в оснащенні сільського
господарства технікою. У роки першої п'ятирічки
близько половини тракторів, що надійшли в сільське
господарство, були імпортними. У 1933 р. машинно тракторні станції (далі – МТС) і радгоспи отримали всі
сільськогосподарські машини тільки
вітчизняного
виробництва. За роки 2-ї п'ятирічки кількість тракторів у
МТС збільшилась на 41,5 тисяч і досягла 83,7 тисяч
одиниць, комбайнів – на 21,8 тисяч і становила 22,1 тисяч
одиниць [1, арк.14].
Колгоспи
і
МТС
мали
також
іншу
сільськогосподарську техніку, в тому числі 220,2 тисяч
жниварок, 56,9 тисяч молотарок, 402,8 тисяч сівало к
(тракторних і кінних), 10,8 тисяч машин для збирання
технічних культур, 54,5 тисяч тракторних плугів. Однак,
якщо взяти до уваги такий факт, де в більшості
розміщувалася основна техніка – трактори, то видно: в
1937 р. із 83,7 тисяч цих машин в колгоспах було лише
700 одиниць, основна маса – 67,6 тисяч – була в руках
держави і розміщувалася в МТС, а 15,3 тисяч – у
радгоспах [2,с.100]. У такий спосіб держава прив'язала до
себе слабкі колгоспи і отримувала від них надприбуток
додатково ще за використання техніки.
Покращення
оснащення
сільськогосподарсько ю
технікою дозволило на кінець 2-ї п'ятирічки розпочати
механізацію основних виробничих процесів. Загальний
обсяг усіх тракторних робіт у колгоспах України в 1933
р. виріс до 11 млн. га, а в 1938 р. він становив вже 46,4
млн. га умовної оранки. В 1937 р. понад 4/5 загально ї
площі всіх видів оранки виконували трактори, близько
40% площ ярих і озимих культур засівали тракторними
сівалками, а комбайни збирали 40% площ зернових
колосових культур.
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Однак, із завершенням колективізації в роки другої
п'ятирічки до завершення механізації сільського
господарства було ще дуже далеко. На 1935 р. тягло ві
сили сільського господарства були механізовані тільки на
22%. Механічна тяглова сила зрівнялася із кінною тільки
в 1935 р. Напередодні радянсько-німецької війни вона
складала 77,7% енергетичної потужності сільського
господарства [3,арк.84]. Тобто, основний обсяг робіт у
колективних господарствах України на кінець 30-х років
продовжував виконуватися вручну. Важка фізична праця
забирала в колгоспників здоров'я і час, не давала їм
можливості приділяти належну увагу своєму духовному,
культурному розвитку, негативно відбивалася на
розвитку українського села в цілому.
Посилення механізації сільського господарства (хоча
цей процес ще далекий до завершення і зараз) вимагало
постійного зростання кількості спеціалістів масових
професій. Справа була не тільки в кількісном у
збільшенні. Поступово в міру зростання впливу техніки в
сільському
господарстві,
зростало
і
значення
механізаторів. Змінюється їх становище, місце в системі
суспільних відносин на селі, вплив на його культурний
розвиток. Механізатори все більше виділяються в
особливу категорію колгоспників-працівників МТС.
Вони стають передовим прошарком колгоспного
населення. Але, з другого боку, перебуваючи на роботі в
держави, механізатори все більше відриваються від землі,
удержавлюються і поступово стають найманими
державою працівниками, які обробляють землю, але
якихось господарських почуттів до неї зовсім не
відчувають.
Звичайно, що довго таке становище не може існувати,
наступає період, коли земля не витримує панування над
собою відчуженої, хоча і освіченої людини і ми
поступово просуваємося до екологічної катастрофи.
Як же вирішувалася проблема масових кадрів у роки
другої п'ятирічки, який був їх культурний рівень
розвитку? Основною формою їх підготовки і далі
залишалася курсова, але в її організації появляються
певні особливості. Рада Праці та Оборони видала в 1933
р. дві важливі постанови: 4-го вересня – "Про організацію
використання тракторного парку" і 21-го вересня –
"Положення про тракториста", якими ліквідовувалась
короткотермінова підготовка механізаторів. Вказувалося
на необхідність організації постійно діючої школи для
навчання бригадирів тракторних бригад і механіків.
Виконуючи
ці
постанови,
на
об'єднаному
листопадовому (1933 рік) пленумі ЦКК і ЦК КП(б)У було
поставлено завдання про зміну строків навчання на
курсах, про організацію на базі деяких курсів шкіл
механізаторів. З реорганізацією шкіл колгоспної молоді в
1932
р. в загальноосвітні
школи,
підготовка
механізаторських кадрів з 1933 р. зосереджується
безпосередньо при МТС, які стають основною ланкою в
цьому процесі [4,с.35].
У деякій мірі це був крок уперед. Перш за все тому,
що навчання при МТС не було відірвано від виробництва.
Це давало можливість курсантам краще вивчати техніку і
виробничі процеси. Разом з тим, навчання трактористів
було продовжено до 4-х місяців. З другого боку, навчання
при МТС мало свої негативні сторони. Було важко
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поєднувати працю і навчання і, як правило, останнє часто
опинялося на другому плані.
Крім того, курси при МТС не мали спеціально ї
навчальної бази, приміщення і обладнання, що не
дозволяло поставляти туди підручники і наочність. Курси
зовсім не були підготовленими
для навчання
механізаторів широкого профілю, вони готували вузьких
спеціалістів (трактористів за марками тракторів), кожний
новий тип машини породжував нову спеціальність. Це
вимагало додаткових коштів і часу на підготовку. Не
потрібно забувати ще однієї вагомої причини, яка стала
на перешкоді організації курсів в Україні після голодно ї
зими 1932–1933 року. Це добре видно на прикладі роботи
курсів ветфельдшерів. Так, на 15 лютого 1933 р. повинні
були набрати на навчання 800 осіб, а, фактично, було
набрано на 15 березня (місяць після початку занять)
всього 248 осіб. Головна причина – відсутність
харчування, голод. З цієї причини набрані на курси
слухачі в Білоцерківському та Коростенському районах
Київщини були розпущені, це саме сталося на курсах при
Кутинському веттехнікумі.
НКЗС УСРР просив
включити цих 800 курсантів, які повинні бути набрані на
навчання, до централізованого фонду постачання і
забезпечити курсантів стипендіями.
Через відсутність
продуктів
прохання НКЗ С
республіки не було виконано.
У лютому 1934 р. виходить постанова ЦК КП(б )У
"Про реорганізацію курсів підготовки комбайнерів у
стаціонарні школи з 6-ти місячним строком навчання",
згідно якої підготовка комбайнерів переводилася з
курсової на стаціонарну [5,арк.60].
Збільшуються строки навчання з усіх інших
спеціальностей. У 1936 р., як уже говорилося,
трактористів готували на чотирьох місячних курсах,
шоферів – у механізаторських школах з строком навчання
6 місяців, школи бригадирів тракторних бригад були
розраховані на 8 місяців, а школи механіків по комбайнах
і автомеханіків – на 12 місяців. Це, звичайно,
покращувало якість підготовки цих спеціалістів.
Створюються стаціонарні школи підготовки шоферів,
механіків, бригадирів тракторних бригад. У Чернігівській
області в 1936 р. працювало 8 стаціонарних шкіл, 5 із них
готували комбайнерів, 2 – механіків, 1 – шоферів [6, арк.
449].
У лютому 1934 р. ЦК КП(б)У запропонував у
найстисліші строки укомплектувати курси трактористів,
комбайнерів,
механіків
молотарок;
випускати
спеціалістів тільки після екзаменаційної перевірки. З
цього року в Україні розпочинається докорінна
перебудова системи підготовки масових кадрів для
радгоспів. Мережа курсів з тривалим строком навчання
збереглася, але одночасно створюються постійно діюч і
школи з навчально-виробничими майстернями. Вони
стають
основною
формою підготовки
кадрів
механізаторів для радгоспів. Протягом 1934–1936 рр. в
УСРР для радгоспів було підготовлено близько 22,8 тисяч
кадрів масових професій [7,арк.14]. У 1937 р.
запроваджується нова система підготовки колгоспних
кадрів. На базі кращих районних колгоспних шкіл (РКШ)
були створені однорічні школи колгоспних практикумів
для підготовки агротехніків, ветеринарів, бухгалтерів і 6-
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тимісячні школи для підготовки бригадирів і ланкових. У
решті РКШ стали різноманітнішими спеціальності
випускників. Якщо за першу п'ятирічку вони в основному
готували голів колгоспів, бригадирів, тобто керівників
господарств, то тепер у них навчалися техніки-рільни ки,
зоотехніки-практики, колгоспні ветфельдшери та інші
спеціалісти масових професій.
Зміцнюється база курсів. Так, в 1934 р. в 20-ти школах
механізації Донецької області були 52 комбайни, 25
тракторів, 31 aвтомашина [8,арк.34].
Згідно рішення Наркомзему СРСР від 24 вересня 1934
р. без певної матеріально-технічної бази для навчання
школи заборонялося відкривати.
У кращу сторону змінюється склад викладачів курсів.
Обласні парторганізації посилали із заводів, інститутів,
технікумів спеціалістів для роботи викладачами на
курсах механізаторів. Так, Харківський обком КП(б)У в
1934 р. направив у школи механізаторів 45 спеціалістів
для роботи викладачами. Усього в Україні в 1934 р. для
роботи викладачами було направлено на різні курси і в
школи 430 осіб, із них 100 – із центральних органів, 200 –
із
вузів
і технікумів,
130
–
із
обласних
організацій [9,арк.123].
У роки 2-ї п'ятирічки підвищуються вимоги до
загальноосвітньої підготовки курсантів. Для вступу на
курси трактористів освіта повинна була бути не нижча 3х класів, на курси комбайнерів – не нижча 4-х класів. Для
вступу до школи бригадирів тракторних бригад, крім
загальної підготовки, курсант повинен був мати
виробничий стаж не менше двох років. Приймалися туди
тільки ударники-трактористи, які мали першу категорію і
освіту не нижче 4 класи [10, арк. 464].
На курсах і в школах механізації створюються
спеціальні атестаційні комісії для перевірки знань
випускників, їм починають присвоювати кваліфікацію і
розряди. При обкомах партії створюються спеціальні
комісії, які слідкували за набором курсантів, умовами
роботи шкіл і курсів. Так, при Дніпропетровському
обкомі партії в комісію входили 25 осіб. У 1934 р. вона
перевірила знання курсантів, у результаті якої з 5814 осіб
288 курсантів (4,5% від загальної кількості) були
виключені із шкіл і курсів через низьку успішність.
Звичайно, всі ці заходи вплинули на якість підготовки
механізаторів. Так, Ольгопільську школу механізації
Вінницької області в 1933–1937 рр. закінчили 1513 водіїв,
418 комбайнерів. Атестаційна комісія визнала їх знання
добрими. Школа мала 11 навчальних аудиторій,
майстерні для практичних занять, бібліотеку. В школі
працювали 24 виконавчі з вищою і середньою
спеціальною освітою [11,арк.24].
1936 році в республіканській Кіровській школі
атестаційна комісія встановила в 86,2% випускників
відмінні та добрі знання, її робота була відмічена
Наркомземом СРСР. НКЗС України виділив для
преміювання кращих викладачів 2,5 тисячі крб. і 800 крб.
– для преміювання кращих учнів [12,арк.30-31].
Як бачимо, зрушення в роки 2-ї п'ятирічки в
підготовці масових колгоспних кадрів були. Поступово
вдосконалювалася їх підготовка, поліпшувалася якість
навчання. На жаль, все це були одиничні факти. Вся
система курсової підготовки кадрів масових професій для

сільського господарства України в роки другої п'ятирічки
була ще дуже недосконалою. Так, 23 лютого 1934 р. ЦК
КП(б)У приймає постанову "Про перебіг підготовки
кваліфікованих кадрів для МТС", де змушений був
визнати,
що
комплектування
курсів проходить
незадовільно. Наприклад, план комплектування курсів
машиністів молотарок в республіці виконаний до 10
лютого (заняття розпочалися ще 1-го січня) лише на 30%,
а по окремих областях ще менше: наприклад, по
Вінницький області – на 18%, Харківській області – на
18% і т.д. Рівень підготовки курсантів залишався ще дуже
низьким. З цих причин ЦК партії категорично заборонив
випускати з курсів і шкіл слухачів без старанної
перевірки знань і присвоєння їм кваліфікації [13].
За завданням ЦК КП(б)У було перевірено ряд курсів
для підготовки масових кадрів. Картина в цілому була
нерадісна.
Наприклад,
курси комбайнерів
при
Мелітопольській МТС не мали навчальних класів. У
гуртожитку не було світла. Самі гуртожитки не
опалювалися (на дворі - лютий), не прибиралися, води не
було. Бракувало підручників і зошитів. Курси для
підготовки трактористів при згаданій МТС були в такому
ж стані, зокрема не було навчальних класів. Фінансів
своїх курси не мали, хоча МТС отримувала для них 5
тисяч крб. Вони витрачалися на іншу мету, зокрема, на
ремонт тракторів.
Така ж картина була виявлена на курсах трактористів
при Троянівській МТС, на Літенських курсах на
Вінниччині [14,арк.8-9] тощо. Після роботи цієї комісії,
після виходу постанови ЦК КП(б)У від 23 лютого 1934 р.
в наступні роки обстановка мало в чому змінилася. Тому
15 січня 1936 р. ЦК КП(б)У приймає нову постанову "Про
хід підготовки масових технічних та колгоспних кадрів
по системі НКЗС УСРР". Сільськогосподарський відділ
ЦК перевірив роботу ряду шкіл, районних колгоспних
шкіл, курсів при МТС по Одеській, Вінницькій,
Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях і в
МАСРР (Молдавська автономна СРР). Ось яку
обстановку було виявлено, наприклад, у Володарській
школі комбайнерів на Донеччині. Із перевірених 113
курсантів в 35 осіб були встановлені незадовільні знання
(1/3 від загальної кількості), а офіційні дані керівництва
школи були всього 2,6%. Через погані побутові умови на
курсах комбайнерів у цій області була дуже висока
плинність слухачів. Так, у Новосвітлівській МТС
покинули курси 17 слухачів із 30 [15,арк.3-5].
Таке ставлення до підготовки комбайнерів негативно
відбилося на рівні їх кваліфікації і результатах праці.
Наприклад, у Вінницькій МТС в 1936 році зібрали на
один комбайн по 6 га зернових, в Багалійській – 17, в
Хмельницькій – по 18, в Ямпільській – по 18 тощо.
Важливим було те, що такий низький рівень роботи
комбайнерів у МТС України був навіть нижчим від рівня
1933 року, коли в республіці вперше було застосовано на
полях комбайни. Незадовільним був стан інших шкіл і
курсів. Погано були обладнані Перещепинська школа
комбайнерів у Дніпропетровській області, Березівська
школа трактористів у Одеській області, Балтійська школа
комбайнерів і трактористів у Молдавії, дуже низькою
була навчальна дисципліна в Ольгопільській школі
трактористів на Вінниччині, Володарській школі
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трактористів на Донеччині тощо. Багато шкіл не було
забезпечено підручниками, зошитами, в більшості з них
були відсутні гуртожитки, а там, де вони були, умови
проживання в кімнатах були просто жахливими [16].
Із цих причин зразу же після виходу вище названої
постанови від 1 квітня 1936 р. виходить нова тепер уже
спільна постанова ЦК КП(б)У і РНК республіки "Про
організацію в областях постійних 6-ти місячних
агрозоотехнічних
курсів". Нею
проголошувалося
створення на базі РКШ стаціонарних курсів з
контингентом 3,5 тисяч осіб. Усього організовувалося
таких 37 курсів для підготовки кваліфікованих
агрозоотехнічних кадрів із числа найбільш передової
колгоспної молоді. Кошти виділялися облвиконкомами,
Наркомфіном України і лише частина –колгоспами.
Тобто, ці курси переходять фактично на державне
утримання, що покращувало їх роботу [17, арк. 14].
Дещо поліпшується робота, пов'язана з відбором
працюючої молоді на курси. У першу чергу посилалися
на навчання комуністи і комсомольці. Посилюється
роз'яснювальна робота, курсантам стала надаватися
матеріальна допомога. Збільшуються витрати держави на
навчання курсантів. Так, в 1934 році вартість навчання 1го курсанта тракторних курсів зросла до 194 крб. на рік,
на курсах трактористів-бригадирів – до 108 крб., на
курсах комбайнерів – до 194 крб. [18, арк. 43] тощо.
Зростають асигнування з держбюджету на утримання
курсів і шкіл. Усього по Україні тільки в 1936 р. було
виділено на організацію курсів 7,5 млн. крб., що
становило 1/5 частину всіх витрат з держбюджету
республіки на підготовку кадрів [19, арк. 12].
Висновки. За всі роки другої п'ятирічки (1933– 1937
рр.) в Україні було підготовлено 644,5 тисяч спеціалістів
масових професій, в тому числі 210,2 тисяч механізаторів.
У кінці 1937 р. в МТС працювало 170 тисяч трактористів,
машиністів та інших спеціалістів масових професій [20,
арк. 43].
Однак, зусилля партійних та радянських органів УРСР
(які всіляко рекламувалися) щодо підготовки масових
колгоспних кадрів у роки завершення насильницько ї
злочинної колективізації в українському селі зазнали
повного провалу. Проблема кадрів залишилася гострою в
сільському господареві УРСР у всі роки існування
радянської влади і була однією з основних причин
відставання у його розвитку.
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VIOLENT COLLECTIVIZATION
The activity of party and government organs of Soviet Ukraine in preparation of machine operators in 1933 -37 years is
disclosed in the article on the basis of rich factual materials. Some changes in this period were observed in the agricultura l
equipment. The improvement of equipment made it possible to start mechanization of production processes at the end of the
second five-year plan. Basically they were prepared at the short-term courses. At the end of studied period agriculture of the
USSR was not provided by the personnel; this activity failed.
The activity of courses, staff of hearers, their origin, and work syst em are viewed in the article. The staff of pedagogical
courses and their location on the territory of Soviet Ukraine is analyzed.
These changes did not essentially improve the course training of mass staff; the labour productivity of the collectivized
agriculture was still low. The consequences of the soviet power’s repressive policy were destroying. The personnel policy did
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ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянута методика формування історичних уявлень учнів на уроках історії, як складова
частина формування історичних знань школярів.
Ключові слова: уявлення, історичні уявлення, історичні знання, локалізація подій в просторі, локалізація
подій в часі.
Постановка проблеми: шкільна історична освіта є
складовою освіти в цілому. У свою чергу, шкільна
історична освіта має свою структуру, де у процесі
формування історичних знань важливу роль відіграють
історичні уявлення. Важливим методичним вмінням
вчителя історії є формування історичних уявлень.
Мета роботи: розглянути методику формування
історичних уявлень школярів на уроках історії.
Виклад матеріалу. Освіта як важливий суспільний
інститут має відтворювати рівень соціокультурного
розвитку держави. Сучасний рівень освіти в Україні має
відповідати потребі суспільства в освічених та мислячих
людях. Історична освіта передбачає формування в учнів
наукової історичної свідомості.
Можна погодитись, що історична свідомість є
відносно самостійною складовою суспільної свідомості
людини і має, з одного боку, загальні характеристики
останньої, з другого, свої власні якісні характеристики,
зумовлені специфікою розуміння історичного процесу,
його сутності, перебігу подій, традицій, ідей тощо.
Вивчення історії сприяє формуванню історичної
свідомості, в якій органічно поєднуються знання,
погляди, уявлення про суспільний розвиток тощо.
Історична свідомість школярів формується під впливом
різноманітних факторів, а саме: наука, освіта, виховання
та культура. Школа – це, насамперед, соціальний
інститут, що формує основи історичної свідомості. На
уроках предметів суспільствознавчого циклу учні в
системі та послідовності набувають історичні знання,
вчителі формують вміння аналізувати історичні факти та

явища,
розкривати
причинно-наслідкові
зв'язки
орієнтуватися в історичному просторі та часі тощо.
Вважаємо, що сама історична свідомість може
означати певну компетентність, яка корисна для
орієнтації як в динаміці власного життя так і суспільної
дійсності. Історична свідомість складається з певних
способів сприйняття та виконання спеціальної діяльності.
У сучасній методичній літературі розрізняють групи
історичних компетенцій, пов’язаних з усвідомленням
учнями часу, простору, дійсності,
історичності,
ідентичності тощо.
Отже, першою складовою історичної свідомості є
знання. Можливо, історична свідомість є ні що інше, як
історична пам'ять. В процесі осмислення історичної
реальності формується ставлення людини також до
минулого тобто до історії. Ставлення передбачає вміння
оцінювати події, процеси тощо. Воно розглядається як
елемент історичної свідомості, як підґрунтя до
вироблення практичної мотивації діяльності людини у
суспільстві, бачення нею свого майбутнього.
На нашу думку, структуру історичної свідомості
складають знання–переконання–діяльність (суспільно історична практика).
Ми бачимо структуру історичних знань наступним
чином: історичні уявлення–історичні поняття–знання про
закони та закономірності історичного процесу. Для
формування історичних знань необхідно застосовувати
методологічний підхід та володіти методикою навчання
історії.

Схема 1. – Структура історичних знань школярів
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Процес формування історичних знань починається із
формування історичних
уявлень, проте, можна
стверджувати, що формування всіх елементів історичних
знань відбувається паралельно. Якщо у 5 класі більше
формуються історичні уявлення, то в старших більше
уваги приділяється формуванню історичних понять, а
також знанням про закони та закономірності історичного
процесу,
однак
формування
уявлень
також
продовжується.
Аналізуючи
власний
досвід
та
педагогічні
спостереження за роботою вчителів історії, спробуємо
поміркувати над проблемою формування історичних
уявлень школярів. У школі, коли учні ще не мають
власної твердої життєвої позиції, учитель повинен
навчити розбиратися в історичних подіях, оцінювати
факти, робити висновки. При цьому вчитель історії не
повинен схилятися до примітивного рівня викладання або
нав'язувати власну точку зору. Для цього у процесі
навчання необхідно формувати ряд інтелектуальни х
вмінь та навичок(в перспективі компетенцій), за
допомогою яких учні будуть самі приходити до певних
аргументованих висновків.
Спочатку розглянемо сутність поняття «уявлення» з
різних сторін. Словник української мови визначає:
«Уявлення – це відтворення у свідомості суб'єкта
чуттєвих образів, що ґрунтується на основі попередньо
отриманої інформації, минулих враженнях, відбитки яких
зберігаються в пам'яті» [5,с.545].
У
психологічному
словнику
за
редакцією
В.П.Зінченка феномен уявлення трактується в такий
спосіб:«Наочний образ предмета чи явища (події)
дійсності, що пам’яті чи в уяві виникає на основі
минулого досвіду (даних відчуттів та сприйняття)
шляхом його відтворення в пам’яті чи уяві” [4,с.200]. У
словнику-довіднику психології Конюхова М.І. уявлення
пояснюється як психічний
пізнавальний
процес
відтворення образів предметів, подій на основі їхнього
пригадування чи ж продуктивної уяви [1,с.76]. У
філософському словнику за редакцією В.І. Шинкарука
уявлення визначається як чуттєво-наочний образ
предметів, явищ дійсності, світу в цілому, який містить
узагальнення суспільного та індивідуального досвіду
людини[6,с.711].
У словнику-довіднику
Ложкіна Г.В. уявлення
тлумачаться як чуттєво-наочний образ предметів чи явищ
дійсності, який зберігається і відтворюється у свідомості
і за відсутності безпосереднього впливу самих предметів
на органи чуття [2,с.84].
Психологічний тлумачний словник В.Б. Шапара подає
уявлення як образи предметів, сцен і подій, що виникають
на основі пригадування або продуктивної уяви[7,с.562].
У навчанні історії процессом формування історичних
уявлень займались А.А. Вагін, Н.Г. Дайрі, П.В.
Лейбенгруб та інші історики-методисти радянського
часу. За останні роки в українській методичних
дослідженнях представлені праці О.І. Пометун, К.О.
Баханова, Т.В. Ладиченко, В.О. Мисана та інших.
Отже, дозволимо собі визначити: «Історичні уявлення
– це чуттєво-наочний образ предметів або явищ дійсності
та минулого». «Чуттєво-наочний образ» – це певна
абстракція яка формується у дітей ще до початку

вивчення історії в школі. Уявлення формуються у дитини
на основі певних елементарних знань, вражень, які вона
колись сприймала, або з якими зіштовхувалася якимось
чином у своєму житті. Діти мають ряд сформованих
історичних уявлень, наприклад: про первісних людей,
козаків, національну символіку України тощо за рахунок
перегляду фільмів, читання книг, казок та легенд.
Погоджуємося із
твердження,
що
уявлення
поділяються на уявлення пам’яті та уявлення фантазії.
Уявлення пам’яті формуються простіше, скажімо, учні
були на екскурсії в Старому місті і бачили замок Любарта
(місто Луцьк), потім на уроках, вивчаючи історію Волині,
діти згадують свої враження у вигляді сформованого
образа. Вчитель просить пригадати як виглядав замок
Любарта та змалювати його словесно.
Уявлення фантазії складніше і тут дуже важко
перевірити наскільки воно правдиве тому, що щось учні
чули, щось читали, щось бачили по телебаченню, щось за
ходом комп’ютерних ігор тощо. Складно перевірити
наскільки це правильні уявлення, наскільки вони
відповідають дійсності або минулому.
Формування історичних
уявлень відбувається
протягом всіх років навчання історії. Проте, найбільш
активно саме уявлення формуються у 5 класі. Серед
державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки
учнів слід зосередити увагу на формуванні первісних
уявлень про сутність та особливості історичного знання,
позитивного ставлення до історії як предмета, здобуття
п’ятикласниками
вмінь осмисленого читання й
опрацювання текстів на історичну тематику, ключових та
предметних компетентностей на рівні, що відповідає
основним віковим можливостям учнів[3,с.11].
Отже, історична пропедевтика 5 класу спрямована,
передусім, на початкові знання, елементарні уявлення та
найпростіші вміння. Історичні знання п’ятикласників
можна охарактеризувати як фрагментарні, початкові.
Як саме вчитель має формувати історичні уявлення?
Ми пропонуємо планувати навчальну діяльність як
відповіді на такі питання:
ЩО? (історичний факт).
ДЕ? (історичний простір).
КОЛИ? (історичний час).
Протягом всіх років навчання історії в школі
формуються ті чи інші історичні уявлення. У 5 класі в
процесі вивчення «Історії України (Вступ до історії)»
формується особливо велика кількість історичних
уявлення. Вчитель має чітко знати, як слід планувати
навчальну діяльність, щоб в результаті в учнів були
сформовані максимально достовірні уявлення про
людину та її діяльність, про подію та її наслідки тощо.
Уявлення можуть бути від найконкретніших (як
виглядала зброя козаків), до узагальнень пов’язаних з
історією держав або дією історичних закономірностей.
Історичний факт – дійсна подія. Так визначає
філософський словник [6,с.712]. Процес вивчення історії
починається із засвоєння фактів. Специфіка історичних
фактів у їх неповторності. Формуючи уявлення про
минуле (виробництво, твори мистецтва, політичні події
тощо) доцільно спиратись на життєвий досвід учнів та
вже відомі їм факти.
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Основними критеріями відбору фактів для вивчення
на уроках історії є наукова правдивість, достовірність,
конкретність та образність, а також певний рівень
емоціонального сприйняття. Погоджуємося, що історичні
факти можна розділити на дві групи: поодинокі події
(Хотинська війна, битва під Корсунем) та історичні
явища (промислова революція, скасування кріпацтва).
Методика формування уявлень про історичні факти
досить традиційна, а саме: розповідь вчителя, або
пояснення, використання наочного матеріалу, щоб
візуально уявити учасників певних подій тощо. У
старших класах на основі фактів слід вчити
узагальнювати та систематизувати історичний матеріал,
формувати переконання. Пізнання фактів йде через
раціональну та чуттєву сторони. На чуттєвій основі
пізнання відбувається живе споглядання. Тут вчителю
слід зробити акцент на словесні та наочні форми
навчання. Картини минулого викликають переживання,
співчуття, гордість чи ненависть, впливають на
формування ідеалів учнів. Вчитель має прагнути
створити образи, що відповідають вимогам сучасності.
Для цього важливим є використання наочності,
включаючи комп’ютерні технології. Ілюстрації дозволять
показати зовнішній вигляд людей та предметів, житла,
пам’ятки архітектури тощо. Авторські та навчальні
картини дозволять глибше та яскравіше відтворити
колорит епохи.
Історичні події (факти) локалізуються в просторі. При
вивченні необхідно співвіднести їх з конкретним місцем,
де вони відбулися, тобто локалізувати подію в просторі.
Визначається локальність за допомогою історичної мапи,
наочності (картина, фотографія, макет місцевості тощо),
розповіді вчителя.
На нашу думку, історичні мапи можна класифікувати
так:
– загальні («Політична карта світу»);
– оглядові
(«Розширення
Франції
в
період
наполеонівських війн»);
– тематичні («Національно-визвольна війна під
проводом Богдана Хмельницького»).
Історичні мапи дозволяють побачити:
– території країн (позначені різними кольорами);
– кордони держав;
– хід військових дій (напрямки походів, місця битв);
– історичні події в динаміці (за рахунок системи
умовних позначень).
Історичні мапи дозволяють побачити подію в
просторі, сприяють розкриттю причинно-наслідко ві
зв’язки історичних явищ, дозволяють систематизувати й
узагальнювати знання щодо історичних подій.
Кожна історична мапа має свою систему умовних
позначень. Навчальна робота з мапою розпочинається із
ознайомленням з цією системою.
Використання
іншої
наочності,
включаючи
комп’ютерні технології, а також усний опис місця події
також дозволить локалізувати подію у просторі.
Вивчення історії вимагає вміння локалізувати факти в
часі. Шкільний курс історії містить різні за значимістю
історичні дати. Вивчення хронології покликане виробити
в учнів потребу і звичку локалізувати в часі історичні
факти, встановлювати між ними тимчасові зв’язки. У
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школярів формується розуміння історичного часу,
виробляється здатність мислити історичними періодами.
Все це визначає зміст і методику формування
хронологічних компетентностей у шкільних курсах
історії. У навчанні можливі й необхідні різна
конкретність і різні прийоми локалізації історичних
фактів у часі. Якщо в історії стародавнього світу факти,
що вивчаються, відокремлюються один від одного
тисячоліттями і століттями, то наближення до сучасності
передбачає більш розгорнуте висвітлення історичного
процесу.
Неприпустиме
формальне
заучування
школярами хронологічних дат і встановлення відносин
послідовності фактів тільки на основі механічного
зіставлення. Для свідомого і міцного запам'ятовування
хронології учні при засвоєнні дат повинні подумати, який
факт міг бути раніше, який пізніше і чому. Встановлення
співвідношення року із століттям, або століття із
тисячоліттям, не тільки дозволяє успішно запам'ятати ті й
інші дати, але і допомагає усвідомити місце фактів в
історичному процесі. Роль хронології, як кістяка
історичних знань, особливо чітко проявляється у
вивченні періодизації історичних процесів. Звичайно,
періодизація вимагає засвоєння особливостей кожного
періоду. В учнів створюються образні уявлення про
тривалість історичного часу та послідовність. Що таке
«рік», «вік» або «сторіччя» учні знають ще до 5 класу, але,
тим не менше, ці поняття залишаються для них досить
абстрактними. Необхідно навчити позначати століття і
знаходити їх межі. Для цього потрібно пояснити, що в
історичній науці прийнято століття позначати римськими
цифрами, а роки – арабськими. Слід зауважити, що станні
роки намітилась тенденція позначати століття також
арабськими цифрами. Кожен новий вік починається з
першого року і закінчується сотим. Наприклад, XX ст.
1901–2000 рр.. Важливо навчити школярів співвідносити
дату з століттям (визначати за датою століття).
Наприклад, 1837 р. – це XIX століття. Перші цифри (18)
означають, скільки століть вже пройшло, дві останні(12)
– який йде рік поточного століття. Отже, до перших
цифр(числа) слід додати 1 і отримати відповідь на
питання: «Яке це століття?» Якщо дата закінчується
двома нулями, наприклад: 1500 р. – це останній рік
століття.
Подібна
технологія
можлива
для
співвідношення століття із тисячоліттям. Для визначення
поточного тисячоліття слід відкинути 3 останні цифри,
які позначають поточне століття і до перших цифр
(числа) додати 1. Для закріплення цього матеріалу можна
провести історичний диктант на співвідношення років із
століттями та століть із тисячоліттями
«Стрічка часу» або «лінія часу» – це умовно-графічне
зображення, що допомагає уявити тривалість і
послідовність подій і процесів, глибину історичного часу,
сформувати уявлення про століття, тисячоліття, вміння
співвідносити дати з століттями тощо. З «стрічкою часу»
учні знайомляться на одному з уроків історії
стародавнього світу, а пізніше вона постійно має
використовуватися при вивченні кожної наступної теми
програми. «Стрічка часу» зазвичай виготовляється з
щільного паперу, повинна бути достатньої формату, щоб
зручно було вести фронтальну роботу. Доцільніше
креслити «лінію часу» на дошці під час уроку історії, або
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перед початком для виконання завдань відповідних темі
уроку. Наприклад, на «лінії часу» є можливим відмічати
роки початку та кінця війни, або роки життя історичної
особи тошо.
Поряд з «лінією часу» уявлення про послідовність
подій створюється за допомогою хронологічної таблиці.
Події в ній розташовані в хронологічній послідовності,
поряд з роком зазначається подія. Хронологічні таблиці,
календарі подій можуть складатися колективно в класі
або самостійно учнями в зошитах дома. Синхронні
таблиці дають можливість порівняти синхронність подій
протягом певного історичного часу на різних територіях.
Оберемо, наприклад ХІХ століття, ми можемо
порівнювати події, наприклад, Франції–Німеччини–Росії
протягом даного періоду за роками та десятиріччями.
Ми розглянули формування історичних уявлень як
класичну методичну проблему. На сучасному етапі
розвитку освіти використання комп’ютерних та
мультимедійних технологій стає нормою. Проте питання
методики навчання історії із використанням зазначених
технологій в історико-методичній літературі майже не
розглянуті.
Методика роботи із сучасними технологіями не
відкидає класичну методику, але дає можливість швидко
та якісно демонструвати певні наочні матеріали а також,
не тільки споглядати, але й активно працювати з ними.
Використання наочності за допомогою комп’ютерних
технологій тим більше актуально, що в школах, як
правило, відсутній необхідний набір таблиць, схем,
репродукцій тощо. У такому випадку комп’ютер може
надати неоціненну допомогу. На уроках із використанням
наочності виготовленої на картоні чи ватмані, вчитель,
діючи згідно правил, приховує підготовлену підготовлені
матеріали, щоб подати їх у необхідний момент. Це
незручно. Засоби мультимедіа надають вчителю
можливість представити необхідне зображення з
точністю до миті.
Висновки. Формування історичних уявлень є
важливою складовою процесу формування історичних
знань школярів. Особливого значення формування
уявлень має у 5-му класі. Вміння вчителя методично
правильно побудувати процесс формування уявлень є
запорукою засвоєння учнями історичних понять, законів
та закономірностей історичного процессу.
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FORMATION OF HISTORICAL BASIC CONCEPTS OF SCHOOL CHILDREN
The article sheds the light on the methodology of formation of historical basic concepts of schoolchildren at the lessons of
History. The problem is considered as an integral part of the learning process aimed at the formation of knowledge in History
in general.
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НОМІНАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖУ
«АВАНТЮРИСТКА»В ХУДОЖНЬОМУ ВТІЛЕННІ
В статті пропонується послідовний аналіз виявлення та виокремлення типів номінацій головних героїнь
романів сучасного американського письменника Сідні Шелдона, які складають частину практичної основи
для дослідження гендерного аспекту специфіки лінгвокультурного типажу «авантюристка» в його
художньому втіленні. Ці засоби створення образу авантюрної героїні є певними факторами, які
відображають особливості індивідуально-авторського світобачення, віддзеркалюють скриті в самих
текстах творів найголовніші підтексти проаналізованих нами для з’ясування того, за д опомогою яких
мовних засобів у жанрі авантюрного роману автором номінується лінгвокультурний типаж
«авантюристка».
Ключові слова: номінація, типаж, лінгвокультурологія, критерій, спосіб номінації, семантичний,
лексичний, тематичний, класифікація.

Постановка
проблеми.
Оскільки, в сучасній
парадигмі
теоретичного
мовознавства
проблема
номінації «людини в мові» підлягає всебічному та
детальному вивченню, то зробивши огляд наукової
літератури з теорії номінації, лінгвокультурології та
гендерної лінгвістики
розуміємо що,
суттєвою
характеристикою
людини
є
її
соціокультурна
приналежність, яка має своє вираження в мові завдяки
різноманітним критеріям та класифікаціям номінативних
одиниць. Отже, вважаємо доцільним зазначити, що саме
гендерний та культурологічний підходи дозволять нам
повніше виявити та врахувати людський фактор у мові
завдяки його інтеграції суміжних із лінгвістико ю
дисциплін
(соціологія,
культурологія,
філософія,
літературознавство та ін.), а звідси головна мета статті, а
саме питання номінацій, набуває все більшого значення.
Мета статті – проаналізувати, виявити та виокремити
різноманітні типи номінацій лінгвокультурного типажу
«авантюристка» (далі ЛКТ «авантюристка»), які
виступають головними героїнями романів відомого
американського письменника Сідні Шелдона, та є одною
з головних складових специфіки лінгвокультурно го
типажу «авантюристка» в його художньому втіленні.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що
«теорія номінації», хоча деякі вчені вживають лише
термін «номінація» для позначення цього розділу
мовознавства, вивчає структуру актів найменування
певних об’єктів. У своєму загальноприйнятому значенні
термін «номінація» – це те саме, що ономасіологія, і
протиставляється семасіології.
Звернувшись
до
енциклопедії мовознавства трактуємо це поняття
наступним чином: «номінація» (від лат. nominatio –
називання) це:
а) створення мовних одиниць із номінативною
функцією, які служать для найменування, виділення
фрагментів дійсності, формування відповідних понять
про них у формі слів, словосполучень, фразеологізмів
чи речень;
б) сукупність
проблем
при
вивченні
актів
найменування, які розглядаються в теорії референції;

в) загальний комплекс лінгвістичних проблем, які,
саме
в
номінативному
аспекті,
пов'язані
з
найменуванням, полісемією та фразеологією [4].
Проблемі тлумачення та класифікації номінацій
предметів та явищ навколишньої дійсності, присвячена
велика кількість дослідницьких робіт минулого та
сьогодення таких відомих дослідників, як Ю.М.
Караулова, Ю.Д. Апресяна, Г.В. Смірнова та ін., які були
нами детально проаналізовані з позиції різних аспектів
даного процесу, а також враховувалася специфіка акту
найменування окремого індивідуума, тобто людини,
різними мовними засобами та одиницями [1,2].
Проблема семантики слова також є доволі важливою
для нашого дослідження оскільки, в аспекті статики та
динаміки слова, її можна описати за допомогою поділу
лексичних значень на первинні та вторинні, прямі й
переносні. Ця класифікація лексичних значень важлива із
синхронічної точки зору, оскільки вона відображає
характер відношень між окремими значеннями в
структурі полісемічного слова як явища лексико семантичної організації мови на певному етапі її
історичного розвитку. Наявність прямого і переносного
значення слова та їх усталення в мовній системі
приводить до появи багатозначності, або полісемії, а
оскільки більшість слів в англійській мові належить до
полісемічних,
тобто
багатозначних,
вважаємо
необхідним відокремити два наступних поняття: пряме та
переносне значення слова.
За багатьма сучасними довідниками по стилістиці
мови, розуміємо пряме значення – як основне, первинне
значення слова, яке безпосередньо пов'язане з реалією
дійсності, яку воно називає. Багатозначне слово виявляє
пряме значення поза контекстом. Переносне значення –
це вторинне значення багатозначного слова, яке є
похідним від прямого й визначається тільки у контексті
через асоціацію з прямим значенням [3].
Зазначимо, що задля детального аналізу різноманітних
типів номінацій ЛКТ «авантюристка», нами було
відібрано 5 романів Сідні Шелдона, що складає 1978
сторінок, в яких було виявлено 1503 авантюрно-
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маркованих контексти для їх поглибленого практичного
аналізу [5-9]. Щоб більш детально зупинитись на
лінгвістичній стороні художнього дискурсу, яким в
нашому
дослідженні
виступають
авантюрнопригодницькі романи вищезгаданого американського
письменника, надалі пропонуємо стислий огляд кожного
з п’яти відібраних нами творів, оскільки, це надасть змогу
мати повну уяву про зміст всього твору, загальні
характеристики його головних героїнь, сюжетні лінії,
теми та ідеї.
Переходячи до питання визначення типів номінації
ЛКТ «авантюристка», пропонуємо розглянути три
головних, а саме:
1) Типи лексичної номінації за частиномовною
належністю:
іменникова,
прикметникова
та
займенникова.
За своєю характеристикою це ті засобі засоби
лексичної
номінації
ЛКТ
«авантюристка»,
які
визначаються лише частинами мови, а саме: іменникові
(субстантивні) та займенникові номінації. Наприклад: an
aunt / тітка; a wife / дружина; a woman / жінка; she / вона;
I / я та ін..
2) Типи семантичної класифікації іменникових
засобів лексичної номінації за типом значення (пряма і
непряма).
За своєю характеристикою це ті засобі засоби
лексичної
номінації
ЛКТ
«авантюристка»,
які
визначаються іменниками за їх типом значення, а саме
пряме (a sister / сестра, a nun / черниця, a figure / персона,
фігура) та переносне (a mystery / таємниця, загадка; fate /
доля; a monster / монстр, страховисько).
3) Типи тематичної класифікації іменникових засобів
лексичної номінації.
За своєю характеристикою це ті засобі засоби
лексичної
номінації
ЛКТ
«авантюристка»,
які
визначаються певними ситуаціями чи ситуативним и
моментами, такими як: relationship / стосунки, adventures
/ авантюрні дії, character / характер, behavior / поведінка
та ін.., в яких цей типаж є головним поняттям.
Також, детального розглянувши текстові фрагменти з
використанням
іменникових
засобів
лексичної
іменникової номінації ЛКТ «авантюристка» за прямим
типом значення, вважаємо доцільним розподілити їх на
субстантивні (іменникові) номінації за наступними
типами:
– оціночна: цей вид номінації використовує слова, які
характеризують, тобто дають певну оцінку різним
сторонам ЛКТ «авантюристка»;
– емотивна: цей вид номінації, називаючи ЛКТ
«авантюристка», одночасно характеризує його, описуючи
відношення мовця до нього. Разом із «називанням»
типажу відбувається експліцитне або імпліцитне
додавання додаткової інформації, пов'язаної з психічним
станом мовця, з його ставленням до адресата мови, в
семантику мовної одиниці або моделі, по якій вона
створена;
– експресивна: цей вид номінації використовує слова,
які характеризують в першу чергу емоційний стан
комунікантів, від якого залежить вибір емотивної
лексики та емотивного синтаксису мовця задля номінації
ЛКТ «авантюристка». Не підлягає сумніву, що в

результаті спілкування у мовців змінюється рівень знань,
їх емоційний стан та установки.
Висновки. Спираючись на проаналізовані вище
приклади
різноманітних
типів
номінацій
ЛКТ
«авантюристка» стає зрозумілим, що частіш за все
зображення головних героїнь-авантюристок відбувається
завдяки звичайній лексичній номінації за частиномовною
належністю
та
безпосередньо
–
іменниковозайменниковою (приблизно 65% від загальної кілько сті
прикладів).
Говорячи про семантичну класифікацію іменникових
засобів лексичної номінацій ЛКТ «авантюристка»
визначимо, що кількість слів з переносним тобто
непрямим значенням, якими автор номінує героїньавантюристок, є відносно невеликою (приблизно 47% від
загальної кількості прикладів), хоча кількість прикладів
лексичних номінацій з їх первинним, тобто прямим
значенням є майже однаково (приблизно 53% від
загальної кількості прикладів), що може говорити про
використання того типу значення слова, яке є
необхідним, з точки зору мовця, саме в цьому випадку.
Проаналізувавши
останній
тип – тематичну
класифікацію іменникових засобів лексичної номінації,
визначаємо, що це є найбільша й найрізноманітніша
класифікація з розглянутих нами та будь-які підрахунки
її використання мають сенс лише під специфічним кутом
зору, оскільки номінація даного ЛКТ є багатоаспектною,
а не цілісною, а саме містить в собі: лінгвістич ні,
соціальні та гендерні аспекти.
В подальший дослідженнях з цієї теми, лінгвістич на
сторона проблеми може бути розглянута, як сукупність
внутрішньомовних особливостей, які впливають на
кількісну та якісну представленість певної групи
найменувань ЛКТ «авантюристка» в мові, заснованих на
біологічному, гендерному та соціокультурному рівні.
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THE NOMINATION OF LINGO-CULTURAL TYPE «ADVENTURESS» IN ITS LITERARY EXPRESSION
This article deals with a detailed analysis, serial identification and defining of the nomination in its main types of novel
female characters, written by an American writer Sidney Sheldon. They form a part of the basis for the following practical study
of the specific gender aspect of a lingo-cultural type "adventuress" in its literary expression. These tools for creation of an
adventurous heroine image are certain factors that reflect individual author’s ideas, show us hidden peculiarities in many te xts
analyzed by us in order to find out which tools for a lingo -cultural type "adventuress" nomination were used by an author in a
genre of adventure novels.
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САДИБА КАЧАНІВКА РОДИНИ ОЛІВ У 1917–1918 РОКАХ
У статті на основі архівних документів і мемуарів досліджено стан садиби Качанівка у 1917 -1918 рр.
Автор розповіла про родину Олів – останніх власників Качанівки, проаналізувала інвентарний опис садиби
1918 р., охарактеризувала їх колекцію старовини та мистецтва, інтер’єри Качанівськ ого палацу.
Аргументовано версію про те, що М.Олів планував заснувати в палаці музей старовини та мистецтва.
Описано процес руйнування садиби, спробу врятувати колекцію Оліва, роль краєзнавця К. Самбурського в
цьому процесі.
Ключові слова: Качанівський палац, музей старовини та мистецтва, О. Олів, М.Олів, краєзнавець
К.Самбурський.

Постановка проблеми.
Напередодні російської
революції 1917 р. на території українських губерній
існували дворянські садиби, які сформувалися як
визначні історико–культурні
центри.
Однією
з
найвідоміших таких садиб була чернігівська Качанівка,
яку прославили своєю меценатською та суспільною
діяльністю дворяни Тарновські. Останніми власниками
садиби були представники родини Харитоненків: у 1897 –
1914 рр. – П. І. Харитоненко, у 1914–1918 рр. його дочка
О.П. Олів. Вивчення садиби Качанівка періоду володіння
Олівами, причини руйнування садиби залишилися поза
увагою дослідників. Документи свідчать про те, що М. С.
Олів прикладав значні зусилля для того, щоб зробити
Качанівку палацем – музеєм, заміською родинною
резиденцією за традиціями його французьких предків,
тому наукове вивчення проблеми є актуальним для
сучасної історичної науки.
Мета роботи – на основі аналізу архівних документів
та мемуарних джерел дослідити стан садиби у
революційний час 1917–1918 років, охарактеризувати
роль родини Олів у створенні качанівського осередку
старовини та мистецтв.
Виклад основного матеріалу. Джерельною базою
для нашої статті обрано інвентарі Качанівської садиби у
Парафіївському іменії О. П. Олів на 1 березня 1918 р. [1],
документи ф.235 головної контори цукрових заводів і
маєтків поміщика і заводчика П.І. Харитоненка [2],
збірник біографій кавалергадів за редакцією С.О.
Панчулідзева [3], спогади відомого чернігівського
краєзнавця К.І. Самбурського [4], спогади місцевих
жителів
про
садибу,
записані
співробітнико м
національного
історико–культурного
заповідника
«Качанівка» О.М. Петренко [5], опис петроградсько ї
колекції подружжя Олів [6]. У сучасній український
історіографії проблема дослідження історії садиби
Качанівка в 1917–1918 рр. вивчена недостатньо, поки ще
немає публікацій, що висвітлюють діяльність М. С. Оліва
в
Україні.
Родині
Харитоненків
присвячено
документальне
видання
І.О.
Шудрика
і
Л.А. Даниленка [7], родині Харитоненко–Олів – стаття їх
нащадка В. І. Обозної [8]. На основі архівних документів
нами було опубліковано статтю про інтер’єри садиби
кінця ХІХ – початку ХХ ст. [9].

Останні власники садиби Качанівка Михайло
Сергійович та Олена Павлівна Олів на початку ХХ ст.
належали до вищих прошарків дворянської еліти
Російської імперії. Барон Михайло Сергійович Олів
(1881–1957) був нащадком давнього роду французьких
дворян Брітані, любив французьку культуру, першу
половину свого життя прожив у Росії, а другу – у Франції.
Світогляд барона Оліва, його інтерес до історії та
мистецтва,
його характер,
погляди,
захоплення
формувалися під впливом родинних традицій. Відомо, що
його дід, Вільгельм Олів, народився в Америці, куди його
батьки змушені були виїхати з революційної Франції
наприкінці 70–х рр. ХVІІІ ст. На початку ХІХ ст. родина
повернулася до Франції, Вільгельм Олів після закінчення
військової школи служив у гвардії, брав участь у похо ді
на Москву Наполеона Бонапарта. Велінням долі з 20– х
рр. ХІХ ст. він перейшов на службу до російської армії,
був ад’ютантом великого князя Костянтина Павловича. У
1825 р. одружився із росіянкою С.С. Щербініною,
хрещеним батьком їх першого сина Костянтина був
великий князь.
За станом здоров’я В. Олів був змушений у 1928 р.
подати у відставку. Всього у подружжя було чотири сина
та п’ять дочок. Оліви придбали у Криму маєтності в
Ялтинському та Феодосійському повітах: маєток Камиш–
Бурун, селище Кош–Куй, маєток Лімнеіз. Маєток
Камиш–Бурун знаходився на місці давнього міста та
некрополя Тірітаки. У 40–ві рр. ХІХ ст. В. Олів прийняв
російське підданство, започаткував російську гілку
родини Олів. Вільгельм
Олів був Таврійським
маршалком
дворянства,
очолював
комісію
зі
спорудження палацових споруд на березі Криму, був
камергером, людиною впливовою на півострові, родина
жила у Сімферополі. У 1895 р. родина Олів заключила
контракт на розвідку та видобуток залізних руд у Криму.
Його син, В. Олів, був членом Таврійської губернської
вченої архівної комісії [8,c.84].
Син Вільгельма Оліва, Сергій (Сергій–Ніко лас
Симон) Вільгельмович (Васильович) Олів (1844–1909 ),
батько М.С. Оліва, зробив блискучу кар’єру: флігель –
ад’ютант Олександра ІІ, херсонський губернатор,
управляючий власною її величності канцелярїєю установ
імператриці Марії, генерал – від – інфантерії, член
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Державної Ради Росії. Був одружений з М. О. Колеміною
(у першому шлюбі – княгиня Лобанова–Ростовська) у них
було п’ятеро дітей. Отже, члени родини Олів у ХІХ – на
початку ХХ ст. відносилися до еліти російського
суспільства, серед них було чимало яскравих історичних
постатей, які, створивши навколо себе культурно–
мистецьке середовище, зробили свій внесок у розвиток
культури та історії.
Син С.В. Оліва, Михайло Сергійович Олів, народився
10 (22) травня 1881 р. у Московській губ., отримав за
родинною традицією військову освіту: закінчив
Ніколаївський кавалерійський кадетський корпус, у 1900
р. вступив юнкером до Кавалерійської школи, у 1901–
1902 рр. був старшим вахмістром, у червні 1902 р.
переведений корнетом у Кавалергардський полк. У 1903
р. призначений помічником завідувача полковою
школою вихованців, у квітні 1904 р. переведений
хорунжим
2–ого
Читинського
Забайкальського
козацького полку, був учасником російсько-японсько ї
війни. У грудні 1905 р. переведений у Кавалергардський
полк, отримав звання поручика, у 1907 р. призначений
полковим квартирмістром. Михайло Олів за участь у
бойових діях був нагороджений орденами св. Анни 4, 3, 2
ступенів і орденами св. Станіслава 3 і 2 ступеня [3,с.378].
М. С. Олів був учасником І світової війни, камер–
юнкером імператорського двора. Після революції 1917 р.
емігрував, жив у Мюнхені, пішов із життя 4 квітня 1957 р.
Олена Павлівна Харитоненко народилася 3 березня
1879 р., закінчила Московський Єкатерининський
інститут. З 1897 р. була одружена із князем
М.О. Урусовим (дітей не було), з 1909 – із бароном
М.С. Олівом. Оліви мали двох дітей: Андрія (1912 р.
народження) і Олену (1918 р. народження).
За офіційними сторінками старих видань не можливо
дізнатися про життя людини, але до нашого часу
збереглися родинні перекази про барона Михайла Оліва.
Генерал–лейтенант, граф О.О. Ігнат’єв, у своїх спогадах
згадував, що у генерала О. Куропаткіна було два
блискучих ад’ютанта: Михайло Олів і князь Михайло
Урусов. Останній з 1897 р. був одружений із Оленою
Павлівною Харитоненко, дочкою відомого українського
підприємця, мецената і власника великої художньо ї
колекції Павла Івановича Харитоненка. У спадщину О.
Харитоненко успадкувала знамениту садибу Качанівка,
капітально перебудовану та чудово обладнану її батьком
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
М. Олів і М. Урусов були друзями, поки дружина
останнього не закохалася у барона Оліва. Як згадують
місцеві жителі, у Качанівці між ними відбулася дуель,
після чого Урусови розлучилися. А у 1909 р. Олена
Павлівна і Михайло Сергійович Олів одружилися.
Збереглися спогади мешканців садиби про те, що
Михайло Урусов добре ставився до народу, робітники
харчувалися в їдальні за рахунок господарів. Михайло
Олів ставився до людей з погордою, при ньому робочі
харчувалися за свої кошти [5,с.91–92]. У 1914 р. після
смерті П. І. Харитоненка О. П. Олів і М. С. Олів стали
повноправними власниками Парафіївського маєтку, до
якого входила Качанівка. Це був зразковий маєток, який
разом із цукровим заводом та залізничною гілко ю
коштував 4659474 руб. [2,арк.10 зв.]. М. Олів мав
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декілька власних маєтків, але слава Качанівки, її чудовий
стан стали причиною того, що разом із дружиною вони
продовжили формування садиби як приватний музей
мистецтва, заміську резиденцію у кращих традиціях
дворянських маєтків кінця XVIII–ХІХ ст.
Подружжя Олів були відомими колекціонерами
творів мистецтва, людьми, близькими до «Миру
мистецтва» та інших культурних об’єднань того часу. У
1916 р. петроградський журнал «Старі роки» присвятив
їх колекції добірку статей під загальною назвою
«Зібрання О.П. і М. С.Олів». Вона складалася із 4 статей,
авторами яких були відомі фахівці: «Загальний огляд» О.
Трубнікова [6, c. 3–12], «Старі портрети» С. Ернста
[6,с.13–25], «Оздоблення і обстановка» В. Чамберса [6,с.
26–44], «Порцеляна» С. Тройницького [6, 45–50].
Подружжя Олів колекціонувало художні твори та твори
декоративно–прикладного
мистецтва.
Зібрання
старовини і мистецтва було складовою оздоблення кімнат
та залів їх петроградської квартири та садиби Качанівка.
Це були ікони, портрети, картини, гравюри, акварелі
відомих старих та сучасних художників, антикварна
порцеляна, скло, кришталь, різноманітні рідкості,
килими, гобелени, меблі, лампи, дзеркала, скульптура,
тощо. У зібранні Олів були твори східного ,
західноєвропейського,
російського,
українського
мистецтва. В. Чамберс охарактеризував збірку Олів так:
«У зібранні Олів жваво відчувається саме організм,
гармонічне тіло. Все це мистецьке населення мармурів,
шпалер, столів, крісел, фарфорів, тощо, живе спільним
дружнім життям. Це не музей, не систематична колекція,
а чудове житло» [6, с.27].
Проаналізуємо інвентарний опис садиби Качанівка на
1 березня 1918 р., який свідчить, що на момент опису
садиба ще не була розкрадена та зруйнована. Палац
(будинок за описом), заново відремонтована оранжерея,
бесідки Глінки та китайська, господарські споруди, парк
були у чудовому стані. Значний інтерес представляє опис
залів та кімнат палацу, який свідчить про те, що на 1917
р. це було зібрання мистецьких творів, заповідна
територія музейного значення: антикварні предмети,
картини, порцеляна, колекція цінних ікон, предметів
прикладного мистецтва, цінна бібліотека, дорогі меблі,
посуд, тощо. Інтер’єри садиби були виконані майстрами
знаменитої меблевої фабрики Шмідта, розписані
художниками О. Томашком, М. Добужинським, К.
Петровим–Водкіним. Мармурові каміни, скульптура,
дорогі килими, кришталеві люстри, інші предмети
декоративно–прикладного мистецтва, велика бібліотека –
такою мистецькою скарбницею була садиба Качанівка
напередодні революції 1917 р.
Олена Павлівна у 1917 р. не бувала у садибі,
наприкінці 1917 – у першій половині 1918 р. подружжя
чекало другу дитину. З початком революції у лютому
1917 р. подружжя Олів непокоїла власна доля та доля їх
майна. Аналіз інвентарних описів садиби 1918 р. дозволяє
зробити висновок, що М.С. Олів готував найбільш цінні
речі до можливої евакуації. Із залів парадного другого
поверху значна частина картин та цінних предметів була
перенесена до правого флігеля, що став в умовах війни та
революції місцем проживання М. Оліва. У чайній кімнаті
– ліхтарику другого поверху названо 12 картин, 8 ваз,
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дзеркала, 2 мармурових статуї, антикварні меблі
червоного дерева тощо [1,арк.32–33 зв.]. У коридорі між
чайною кімнатою та бібліотекою залишалися 6 картин,
серед яких «Весна», «Літо», «Осінь», «Зима»; 5 картин –
медальйонів, мармурова статуя, вази [1, арк. 33 зв]. Опис
не називає картини у бібліотеці (відомо, що вони там
залишалися), у парадній їдальні, в якій залишилися лише
4 картини, 3 мармурових статуї та меблі червоного дерева
[1,арк.34–35]. Не названо картини та коштовні предмети
у залі (колишній лицарський). До опису включено
концертний
рояль «Беккер»,
дорогий
гарнітур
карельської берези із різьбленими визолоченими
прикрасами тощо [1,арк.35 зв. –36].
Мала вітальня кімната була заповнена картинами та
дорогими меблями, вазами, порцеляною. За описом – 12
великих і малих картин, 2 дзеркала, 4 порцелянові вази, 8
порцелянових статуеток, годинник та інші [1,арк.36– 37
зв]. У великій вітальні залишилися дорогі меблі,
предмети декоративно-прикладного мистецтва, портрет,
2 дзеркала, картин не названо. Раніше у великій вітальні
був старовинний гобелен, дві великих картини
італійських
художників,
предмети
із
колекції
порцелянових статуеток Олени Павлівни [9, с. 36]. Всього
дві картини названо у кімнаті Олени Павлівни, у її
спальні опис називає 10 картин, 2 дзеркала, 4 вази,
статуетки. У вбиральні – 4 гравюри, 4 картини, 4
дзеркала, скульптура тощо [1, арк.39–41 зв.]. У спальні
сина Олівів, Андрія Михайловича, на стіні була
старовинна картина на тканині із трояндами, а також
велика картина «Благословення Спасителем дітей». У
кабінеті Михайла Сергійовича названі 23 картини, 2
статуї, 4 вази, 3 старовинні китайські килими, дорогі
меблі,
бюсти,
мармурова
статуя
китайсько ї
імператриці [1,арк.42–45 зв.]. На стінах вестибюлю
другого поверху знаходилися два великих французьких
гобелени. У кімнаті для білизни на першому поверсі
палацу опис називає 98 різних дорогих ламп для
освітлювання приміщень [1,арк.55–57 зв.]. На жаль, поки
ще не знайдено окремого списку творів мистецтва та
антикварних предметів, в якому вказано авторів творів та
їх назву. В інвентарному опису садиби 1918 р. записано
лише номери за списком (наприклад, картина № 25,
крісла № 688, 689 тощо).
Опис свідчить, що з деяких парадних кімнат М. С.
Олів переніс цінні твори мистецтва та предмети побуту
до приміщення, в якому у складній ситуації у країні їх
можна зручно зберігати. В ящиках у палаці було
запаковано срібні предмети, до опису було включено 921
найменування [1,73зв. – 75 зв.]: багато столового срібла,
вази, блюда тощо. Особливо цінні предмети зберігалися
у касовій кімнаті на першому поверсі палацу: 8 срібних
ікон, столові предмети зі срібла та золота, 2 золотих та 3
срібних медалі, ікона Феодосія, 4 великих ікони у срібних
ризах, ікона Божої Матері у срібній ризі і футлярі, тощо
[1, арк. 75 зв. –76]. Ікони входили до знаменитої колекції
ікон Харитоненків, мали високу художню та мистецьку
цінність. Необхідно зазначити, що у кожній кімнаті
палацу була своя домова ікона. Ми не називаємо
оздоблення житлових кімнат першого поверху палацу,
але самі інтер’єри вражали своєю розкішшю та цінністю.

Значний інтерес представляє інвентарний опис
правого флігелю палацового комплексу. Для зручності
опалення та охорони М.С. Олів влаштував у ньому свої
покої, переніс до них багато цінних речей. На першому
поверсі були кімнати М. Оліва, на другому – невеликі
житлові кімнати для прислуги. Ліворуч від входу були
кабінет, спальня, їдальня і ванна кімната М. С. Оліва. До
опису було включено 24 картини, 3 мармурових бюста,
дзеркала та інші [1,арк.61–63 зв.]. Праворуч від входу у
кімнаті № 3 зберігалися найбільш цінні картини та
антикварні речі. Там знаходилося 63 картини, колекція
єгипетських предметів, колекція індійських предметів,
мідна статуя Наполеона, що раніше була у парадній
їдальні, інші цінності [1, арк. 64 зв. –66].
Отже, Качанівка у 1917 – по початку 1918 р.
представляла собою заповідну садибу, що мала музейне
значення, а при розумному пристосуванні та
використанні могла стати справжнім визначним
культурним центром, сприяти освіті та поширенню знань
для народу. Але того не сталося. Кілька хвиль бойових
дій та революційних перетворень 1918–1921 рр. стали
добою руїни не лише для садиби, але й для
налагодженого спокійного життя українців. Перша
спроба захистити садибу від пограбування відноситься до
лютого 1918 р. У фондах Національного історико–
культурного заповідника «Качанівка» зберігається
фотокопія посвідчення за підписом народного комісару
по завідуванню палацами та музеями А. В.
Луначарського № 467 від 26 лютого 1918 р.: він прохає
місцеву владу прийняти міри з охорони «…дому та саду
Михайла Оліва Кочанівки Чернігівської губ, які є
чудовим історичним і художнім пам’ятником». Але на
цьому документі є примітка, що він не був вручений. У
цей час на території українських губерній за Брестським
мирним договором вже були розташовані німецькі
війська. Родина Харитоненків та Олів у 1918 р.
емігрувала за кордон. В еміграції подружжя Олів
розлучилося, Олена Павлівна померла 8 серпня 1948 р.,
похована на кладовищі Ерблей під Парижем. Михайло
Сергійович жив у Німеччині, помер у Мюнхені у 1957 р.
Документальним свідченням про події періоду
революції і бойових дій є спогади відомого
чернігівського краєзнавця і колекціонера української
старовини К. І. Самбурського (1867–1934) за 1918– 1928
рр. Детальний опис колекції старожитностей М. С. Оліва
був складений К. І. Самбурським у зошиті № 2 за 1918 р.,
але він був вилучений під час обшуку та зник. Костянтин
Іванович був знайомий із М. С. Олівом, вони часто
зустрічалися, М. Олів бував у К. Самбурського,
пропонував придбати деякі предмети з музею К.
Самбурського. У своєму щоденнику за 14 червня 1922 р.
К. Самбурський записав: «Метою Оліва, власника
Качанівки, було перетворити великий Качанівський
палац на музей. Цього й майже досягнув власник
Качанівки. Качанівський палац було перетворено на
багате зібрання старожитностей та інших цінностей.
Революція не дала можливостей поповнюватися цьому
дорогому зібранню і безжально обірвала й зруйнувала це
зібрання» [4,с.405.].
17 листопада 1918 р. німецькі війська були змушені
залишити Качанівку, з того часу починається її
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руйнування, активними учасниками якого були й місцеві
жителі. У листопаді 1919 р. К. Самбурський записав, що
садибу Качанівка пограбовано, але дещо збереглося,
необхідно вжити заходів щодо збереження пам’яток
старовини та мистецтва, які ще залишилися. Але наступ
денікінських військ лише прискорив цей процес.
Продовжувалося хижацьке знищення качанівського
парку. 1 вересня 1920 р. він записав, що вирубано кращу
частину парку біля церкви, про це він повідомив
губернський відділ народної освіти, який у ті часи
повинен був контролювати збереження пам’яток на
Чернігівщині. К. Самбурському було видано посвідчення
повноваженого губнароосвіти з охорони пам’яток
старовини та мистецтва.
16 лютого К. Самбурський прибув до Парафіївського
цукрового заводу, у якому виявилися картини, книги та
інші речі з Качанівки з метою передати їх до
губернського відділу
народної освіти. Один із
працівників заводу повідомив, що перевіз з Качанівки до
300 картин, їх було складено у приміщеннях контори
заводу без охорони, влітку 1920 р. їх було розкрадено.
Залишилося біля 60, а на цей день – 35 картин. У
приміщеннях заводу, у службовців та селян зустрічається
багато цінних меблів та інших предметів. На сторінках
щоденника К. Самбурський розповів історію про
знамениту люстру батуринського палацу Розумовського.
М. Олів придбав її за 22 тис. руб. в одній із батуринських
церков, перевіз її до качанівського палацу. При відсту пі
червоної армії командир артилерії, що стояла у
качанівському парку, розпорядився її та інші зняти з
метою вивезення. При знятті люстри червоноармійці її не
втримали, люстра впала та розбилася. Цей командир вивіз
в Росію інші люстри, дорогі картини, меблі, картини,
вмонтовані у стелю, вази, інші предмети [4,с.259–260].
29 травня 1921 р. К. Самбурський відвідав садибу.
Висновок був невтішний: «В цілому будинок зберігся.
Все княже багатство, що було в цьому будинку – дорогий
посуд, порцеляна, срібло, дороге старовинне скло та ін. –
пограбовано…» [6, арк. 301]. Сам палац в занедбаному
стані: вибито шибки, рами, навколо палацу сміття,
повалені та розбиті статуї, рештки меблів поламані,
оббивка зрізана, дорогі шпалери зірвано, дорогі дверні
ручки вирвано з деревом, нещадно вирубується парк. Для
того, щоб врятували залишки мистецького зібрання Олів
в складних політичних умовах, К. І. Самбурський
запропонував перевезти їх на тимчасове зберігання до
його будинку, що знаходився неподалік церкви у с.
Гужівка. У червні 1921 р. до будинку було перевезено на
тимчасове зберігання картини і книги, що належали
Олівам.
Книги було перевезено не всі, лише 364 книги. Це
були дуже цінні видання: книги з історії, археології,
нумізматики, багато ілюстровані альбоми, каталоги
рідкісних закордонних споруд, стародавніх гравюр,
портретів, нумізматики тощо. Багато книжок у
пергаментних окладах [6, с. 405]. К. Самбурський записав
у щоденнику, що у бібліотеці Олівів були також і книги з
бібліотеки Тарновських. У подальшому К. Самбурський
не раз додавав до качанівських скарбів те, що йому
вдалося знайти. Так, 22 листопада 1922 р. він записав у
щоденнику про те, що знайшов у відділку міліції у
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Парафіївці стіл із прикрасами під бронзу та ніжками у
вигляді звірячих лап, у Качанівці взяв погруддя жінки в
лавровому вінку, придбане нібито ще В.Тарновським
[6,с.453].
Отже, на початку 20–х рр. ХХ ст. нова влада була
неспроможна забезпечити охорону на збереження
культурного надбання попередніх поколінь, більшість
того, що вдалося знайти, врятували від руйнування та
розкрадання, зібрали із ризиком для життя нечисленні
краєзнавці і патріоти, серед яких – К. І. Самбурський.
Нарешті 5 березня 1924 р. картини та книги, було
залізницею відправлено до Чернігова. Від влади за
перевезення старожитностей до Гужівки, зберігання (3
роки), охорону, перевезення до Чернігова К. І.
Самбурський отримав всього 25 руб. (!) [6,с.563]. Його
подальша доля була трагічною: у 1930 р. місцева влада
знищила та пограбувала його невеликий, але дуже цінній
приватній «Музей у селі». До «Щоденника» К.
Самбурського додано опис музею, складений ним у 1917
р. для Московського археологічного товариства [6, 955–
984]. Фактично, його музей загинув так само, як збірка
подружжя Олів. К. І. Самбурський в останні роки життя
жебракував, пішов із життя у 1934 р. в с. Гужівка.
Висновки. Історія садиби Качанівка подружжя Олів
1917–1918 рр. – типова для дворянських садиб
революційної доби. Багато років ті трагічні події свідомо
замовчувалися, тому що винними у пограбуванні садиби
були представники місцевої влади, які першими почали
виносити цінності та руйнувати садибу. Відчуваюч и
безкарність, до погрому садиби залучилися місцеві
жителі. Як свідчать архівні джерела, мемуарна
література, за часи Української держави гетьмана П. П
Скоропадського садиба Качанівка знаходилася у
зразковому стані, але вже наприкінці 1918 р. з приходом
частин Червоної армії, що вели наступ на Київ, почалося
масове пограбування та вивезення цінностей до Росії. Для
того у них були всі можливості: зброя, людська сила,
техніка, транспорт, засоби примусу. Тривало вивезення
хліба, інших продуктів, що вироблялися українськими
селянами. Поглибили руїну трирічні бойові дії. Таким
чином, лише за кілька років було знищено все, що
створювалося та збиралося століттями. Тому актуальним
дослідницьким
завданням
залишається
вивчення
архівних документів, пошук та публікація щоденників,
листів, спогадів свідків цих подій, що сприятиме
встановленню історичної справедливості. Використання
результатів наукових досліджень має значення для
діяльності
національного
історико–культурного
заповідника «Качанівка».
Література
1. Відділ збереження документів Державного архіву
Чернігівської області у Ніжині (НВ ДАЧО), ф. 1342, оп. 1, спр.
60, 97 арк.
2. Державний архів Сумської області, ф. 235, оп. 1, спр.169, 22
арк.
3. Сборник биографий кавалергардов [У 4 томах]: Т.4 (Сост.
за ред. С.А. Панчулидзева. – Санкт–Петербург: Экспедиция
заготовления государственных бумаг, 1908. – 437 с.
4. Самбурський К.І. Щоденники. 1918–1928. Гірка українська
історія очима псаломщика з Гужівки / К.І.Самбурський /

166

Scientific Journal Virtus, June # 7, 2016

Упорядники В.Моренець, В.Шевченко. – Київ: Гнозіс, 2015. –
1024 с.
5. Петренко О.М. Спогади старожилів як джерело до вивчення
історії
палацово–паркового
ансамблю
«Качанівка
/
О.М.Петренко // Дворянські садиби як осередки культурно–
мистецького та духовного життя ХІХ – початку ХХ століття:
Матеріали міжнародної наукової конференції 6–7 вересня 2007 р.
– Качанівка, 2007 р. – С.89–99.
6. Собрание Е.П. и М.С. Олив // Старые годы. – 1916. –
Апрель–июнь. – С.3–50.
7. В.И. Обозная. Харитоненко и Олив – последние владельці
Качановки / В.И. Обозная // Дворянські садиби як осередки
культурно–мистецького та духовного життя ХІХ – початку ХХ
століття: Матеріали міжнародної наукової конференції 6–7
вересня 2007 р. – Качанівка, 2007 р. – С.81–89.
8. Шудрик І.О. Династія Харитоненків / І.О.Шудрик, Л.А.
Даниленко. – Суми: Вид–во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.
9.Товстоляк Н.М. Інтер’єри садиби Качанівка кінця ХІХ –
початку ХХ ст. / Н.М.Товстоляк // Сіверщина в історії України.
Збірник наукових праць. Вип.8. – Київ-Глухів: Центр
пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С.30–37.
Reference
1. Viddil zberezhennja dokumentiv Derzhavnogho arkhivu
Chernighivsjkoji oblasti u Nizhyni (NV DAChO), f. 1342, op. 1, spr.
60, 97 ark.
2. Derzhavnyj arkhiv Sumsjkoji oblasti, f. 235, op. 1, spr.169, 22
ark.

3. Sbornyk byoghrafyj kavalerghardov [U 4 tomakh]: T.4 (Sost. za
red. S.A. Panchulydzeva. – Sankt–Peterburgh: Эkspedycyja
zaghotovlenyja ghosudarstvennыkh bumagh, 1908. – 437 s.
4. Sambursjkyj K.I. Shhodennyky. 1918–1928. Ghirka ukrajinsjka
istorija ochyma psalomshhyka z Ghuzhivky / K.I.Sambursjkyj /
Uporjadnyky V.Morenecj, V.Shevchenko. – Kyjiv: Ghnozis, 2015. –
2024 s.
5. Petrenko O.M. Spoghady starozhyliv jak dzherelo do
vyvchennja istoriji palacovo-parkovogho ansamblju «Kachanivka /
O.M.Petrenko // Dvorjansjki sadyby jak oseredky kuljturno –
mystecjkogho ta dukhovnogho zhyttja XIX – pochatku XX stolittja:
Materialy mizhnarodnoji naukovoji konferenciji 6–7 veresnja 2007 r.
– Kachanivka, 2007 r. – S.89–99.
6. Sobranye E.P. y M.S. Olyv // Starыe ghodы. – 1916. – Apreljyjunj. – S.3–50.
7. V.Y. Oboznaja. Kharytonenko y Olyv – poslednye vladeljci
Kachanovky / V.Y. Oboznaja // Dvorjansjki sadyby jak oseredky
kuljturno-mystecjkogho ta dukhovnogho zhyttja XIX – pochatku XX
stolittja: Materialy mizhnarodnoji naukovoji konferenciji 6–7 veresnja
2007 r. – Kachanivka, 2007 r. – S.81–89.
8. Shudryk I.O. Dynastija Kharytonenkiv / I.O.Shudryk, L.A.
Danylenko. – Sumy: Vyd–vo «Slobozhanshhyna», 2003. – 192 s.
9.Tovstoljak N.M. Inter'jery sadyby Kachanivka kincja XIX –
pochatku XX st. / N.M.Tovstoljak // Sivershhyna v istoriji Ukrajiny.
Zbirnyk naukovykh pracj. Vyp.8. – Kyjiv-Ghlukhiv: Centr
pam'jatkoznavstva NAN Ukrajiny i UTOPIK, 2015. – S.30–37.

Tovstolyak N.M.,
philosopher doctor of History, assistant profesor of the Kryvyi Rih Pedagogical Institute of the State higher educational
establishment “Kryvyi Rih’s National university” k_ukrhistory@kdpu.edu.ua
Ukraine, Kryvyi Rih
THE FAMALY OLIV’ S KACHANIVKA ESTATE IN 1917–1918
In the article, on the basis of archival documents and memoirs, researched the estate Kachanivka condition in 1917 -1918.
The author told the Oliv’s family – the last owners of Kachanivka, analyzed the estate’s inventory of 1918, characterized it’s
Antiquities and Art collection, interiors of the Kachanivka Palace. The version that M. Oliv planed to found Antiquities and Art
Museum in the Palace has been argued. Described the process of destruction of the estate, ettempt to save Oliv’s collection, the
role in this process historian of Local Lore K. Sambursky.
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КОНЦЕПТ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» В НАРОДНІЙ
ПОЛЬЩІ (1944 – 1948)
У статті йдеться про формування ідеалу нової людини, що осмислювалися й пропагувалися 1944 – 1948
рр. у Народній Польщі. Йдеться про ідеал «нової людини» – поляка, на якого покладалося історичне завдання
«перетворити Польщу в спільноту вільних людей, відданих ідеалам справедливості, шляхетності, відданості
вартостям робітничого класу і селянства, сумлінності в праці тощо.
Ключові слова: нова людина, цінності, Народна Польща.
Постановка проблеми. Прагнення віднайти образ
нової людини – природне явище для кожної історичної
епохи. Як пишуть Пітер Бергер і Томас Лукман в своєму
вже класичному дослідженні «Соціальне конструювання
реальності» (1966), щонайменше від часів Платона
людина мріяла про створення нового суспільства,
відмінного від того, яке вона знала, а також про щастя
особисте й суспільне. Ідеологічне оформлення ідеї «нової
людини» в комуністичній версії відбулося на тлі
індустріалізації, урбанізації, емансипації жінок та
масового суспільства в кінці ХІХ ст., яке блискуче описав
Хосе Ортега-і-Гассет у «Бунті мас».
Після завершення Першої світової війни весь простір
європейської політики заповнили фашистський і
комуністичний режими – «носії нечуваних амбіцій,
водночас подібних і протилежних» – і обидва оголосили
про появу «нової людини». Комунізм ставив перед собою
амбітні цілі: новий світ, нове суспільство, нова людина.
Нову людину змусили прийняти систему цінностей нової
ідеології, з якої вилучалися всі незапрограмовані тези, й з
якої виникали всі інші переконання й поведінко ві
сутності.
Модель
стереотипів
нової
людини
(«соціалістичної людини») становила собою еклектику
старих стереотипів зі тенденційними спрощеннями
комуністичних поглядів на світ. У центрі цієї людини
перебувала масова людина, людина праці – робітник.
Мета статті. Виявити універсальні й специфічнопропагандистські риси в образі «нової людини» в моделі
польського тоталітаризму.
Основний виклад матеріалу. Образ нової людини в
Народній Польщі не був лише екзоґенним проектом,
принесеним зі Сходу радянською пропагандою [17,c.8]. В
30-х рр. некомуністи, але ліві, розпізнавали в майбутній
культурі робітництва нову культуру [6,c.84 – 85]. «У
народному організмі чути народження нових сил; як
дотепер ґенетичним типом був поляк, котрий «звивав собі
гніздечко» на злість усьому світові, так нині
народжується новий тип поляка, якому під силу
заволодіти світом і в межах власного життя управляти
ним […]; треба, щоб він (поляк) пізнав себе й запалив у
собі дух єднання», – писав з цього приводу Станіслав

Бжозовський (1878 – 1911 )1 . В уяві Ст. Бжозовського
майбутнє безроздільно належало свідомому робітничому
класові, який здатний збудувати суспільство на ідеалах
праці. Ознаки такого суспільства письменник побачив у
подіях 1905 р. За реорганізацією господарства, як вважав
він, настануть зміни у свідомості людини [17,c.5].
Праві рухи висловлювали ті ж очікування, хоча й у
іншому ідеологічному осмисленні. На молодечому з’їзді
Табору Великої Польщі2 (ТВП) у Львові 1927 р.
Т. Бєлєцький говорив про появу нових поляків, здатних
розбудувати новий лад у Польщі [3]. Двадцять п’ять років
по тому інтерпретація світопорядку, характеристика
очікуваної «нової людини», навіть стилістика мови
виступу Т. Бєлєцького на з’їзді ТВП, з точністю до
деталей повторилася в промовах керівників Народної
Польщі – Владислава Гомулки, Болєслава Бєрута, Гіларія
Мінца та ін.
Після успішного опанування владою, задумана
комуністами масштабна інституційна реорганізація
політики,
права, господарства,
культури,
форм
громадського жаття тощо, мала позбавити людину вад
старого світу. Тому в їх деклараціях підкреслювало ся
обожнюване ставлення до людини. «Для нас, людей
партії, піклування про людину з простим, але чулим
серцем, турбота про краще її життя, про її кращу долю й
майбуття є справою першочерговою», – говорив Б. Бєрут
[8,c.9].
Історики періоду ПНР широко тиражували думку про
демократичне виховання, здійснюване комуністами 1944
– 1948 рр. Така пропаганда справді мала місце, але не в
комуністичних колах. Автори різноманітних полемік,
публікацій, концепцій були людьми різних політич них
поглядів, для яких дух демократії – це дух свободи, який
в поєднанні з економічним, політичним і громадським
процвітанням, мав привести до демократії, про яку
людство мріяло від часу Великої французької революції,
але якої, з певних причин, так і не осягнуло [15].
Єдність поглядів на демократичне виховання в
післявоєнній Польщі формувалася на запереченні
цінностей санації.

Станіслав Бжозовський (1878 – 1911 ), (пс евдонім Адам Жепіль) – польс ький
філос оф, письменник, літературний критик.
2 Табір Великої Польщі (ТВП) – націоналістичне об’єднання, засноване 1926 р.;
с повідувало націонал-демократичну ідеологію; заборонене 1933 р. Лідер – Роман

Дмовс ький (1864 – 1939). Діяльніс ть поновлена 1993 р., зареє стрована як
юридична ос оба 2003 р.; продовжує с праву Романа Дмовського. З 2012 р. ТВП
очолює Давид Бережицький.
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Нові уявлення про «нову людину» виникли після
Другої світової війни. Суспільство, понівечене війною,
розуміло й приймало незворотність змін, тому ніхто не
сумнівався в їх надійності. Суперечності виникали лише
у рефлексіях над їх векторами.
У марксистському трактуванні побудова комунізму й
формування «нової людини» перебували у взаємній
пов’язаності. Коли ж унаочнилася невідповідність між
теоретичною й практичною моделлю комунізму, момент
постання «нової людини»
відтерміновувався
на
неозначену перспективу. В часі очікування, система
задовольнялася намацальною персоніфікацією майбутніх
перемог. Отож «нова людина» перебувала у дво х
іпостасях: людини-ідеальної, що народжується одразу з
перемогою комунізму й людини-реальної, хоч і не
ідеальної, але такої, що заслуговує називатися «новою
людиною». Образ людини-реальної, хоч і наскрізь
фіктивний,
експлуатувався
всією
міццю
пропагандистської машини, як доведення суспільству (а
також нижчим партійним апаратчикам й комуністичній
верхівці самій собі) правильності обраного шляху .
Газетярі раз за разом знаходили людей, що працювали на
фабриках, заводах, у сільському господарстві, школах,
шпиталях, але раніше не мали такої можливості. Їх
«ідеальний» і «реальний» образи співіснували тут і тепер
і проникали один в одного. Люди-реальні становили
більшість, екзистенційно вони існували лише як проекція
на нову людину майбутнього. Так формувався образ
нової людини в СРСР, Народній Польщі, Польській
Народній Республіці тощо.
Політична екіпа обережно ставилася до оголошення
термінів постання «нової людини». Польські комуністи
оминули помилки більшовиків і не пропагувала
народження нової людини одразу після символічного
опанування влади в липні 1944 р., оскільки, по-перше,
продовж кількох місяців не мали певності в тому, що
утримають; по-друге, польські комуністи прийшли до
влади без врозумілого проекту чи програми польського
шляху, ніхто з них не міг сказати як швидко наступлять
зміни. Певну роль тут зіграли комуністи з місцевих3 , які
більш притомно дивилися на можливості ППР (Польська
робітнича партія), ніж польська екіпа в Москві.
Сталін також приховував справжні наміри щодо
польських революціонерів. Тому 1944–1945рр.
в
документах ППР не фіґурував концепт «нової людини» .
Натомість нав’язувалися ідеали жертовності, ненависті
до ворога, любові до вітчизни, демократії (пізніше до
«народної демократії»), поваги до союзника, плекалася
віра в повернення до нормальності після воєнної
катастрофи.
Маючи за приклад успіхи будівництва соціалізму в
СРСР (про що не втомлювалося запевняти керівництво
партії), пепеерівці (члени ППР) насаджували думку про
особливі умови польського шляху до соціалізму, а від
суспільства вимагали напруженої праці для «спільного
добра». В другій половині 1945 р. Чеслав Вицех закликав
школу навчати відданості праці («віддавати праці «всю
душу» [5,c.57]), виховувати витривалість і жертовність
3

«Міс цеві» – майбутні керівники партії, які в роки війни перебували в Польщі,
с еред них майбутній генеральний (перший) с екретар ППР – Владислав Гомулка.

заради спільного блага [5,c.57]). Тож Народна Польща
творилася навколо вибраних ідеалів, в основному
ідеологічних – рівність, справедливість, антифашизм, а
також універсальних вартостей – добробут, відбудова,
мир, спокій тощо, що було природнім явищем в умовах
повоєнної травми народу. Принаймні до 1946р. ці
цінності залишалися незмінними, хоча під впливом
пропаганди набували мало врозумілого змісту. Після
1948р. дискусія про ідеал «нової людини» стала
неможливою. Дискусію про виховання «нової людини» ,
керівництво Народної Польщі обернуло на насаджування
комуністичної ідеології в освіті.
Отже, до 1948 р. поняття «нова людина» вживалося
виключно в позаідеологічному значенні. «Новий»
уживався в значенні «інший», тобто інша спільнота чи
окремі люди, які, у зв’язку зі змінами в економічному
житті держави, змінили рід занять. Щоправда досить
швидко поняття набувало значення ментального, тобто
стійкої форми усвідомленого буття. В серпні 1944р .
«Річпосполита» («Rzeczpospolita») писала, що не
дивлячись на знищення цвіту нації – польської
інтелігенції, продовж п’яти років окупації з’явилися нові
люди, котрі в тяжких умовах довели свою моральність
[…]. Сформувалися офіцерські кадри І Армії Війська
Польського, нові офіцери й підофіцери впоралися з
важким завданням – створенням армії й довели свою
високу ефективність. Вишуканість і правила хорошого
тону ще не стали характеристикою цих людей, що
відрізняє їх від довоєнних кадрів, але ці недоліки будуть
усунені одразу після закінчення війни» […]. Зросло нове
покоління громадських і політичних діячів, яке в період
диктатури Славой-Складовського не могло проявити
своїх здібностей, люди, яких бюрократи зневажали й
відстороняли від суспільного життя. Ці нові лідери своїх
партій, ці нові політичні діячі проявили під час окупації
найвищі моральні якості […]». А отже, «…новій Польщі
не потрібні скомпрометовані політики й офіцери санації,
еміграційні «пани воєводи». Ми віримо в наш народ, в
його енергію, волю, життя й прогрес […]. Нові люди
зросли зі свого «народного коріння». Ми мусило
відважно й сміливо доручити їм державні, політичні,
господарські справи […]. Й не має значення, чи вони є
людьми «старої», чи «нової» школи [22].
За пафосом цього тексту, фактично, нам вказують
джерело вербування політичної еліти. Серед них немає
місця кадрам автентичної Польщі. Цілі групи людей
визнані такими, що скомпроментували себе й не можуть
брати участі в будові нового життя. В жовтні 1944 р.
писали: «Демократія має сенс як система всеохопна. Вона
не тільки торкається поверхні політики, але й проникає в
серцевину суспільства, змінюючи психіку людини.
Демократія повинна кардинально змінити становище
людини, перетворити Польщу на спільноту вільних
людей [16, c. 281]. Схожі акценти робить автор статті
«Народ збудує нову Польщу», надрукованої в листопаді
1944 р. в «Голосі народу» («Głos Ludu»). Автор (редакція
газети) щиро вірить в прийдешність Польщі, «збудовану
новим типом людей – робітниками й селянами», які
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«склали іспит в боротьбі за реалізацію земельної
реформи, й щоденно продовжують складати іспит
творчою працею на благо спільноти…, вони відродять
Польщу» [10].
Щоправда таких відкритих текстів про важливість
людини, було мало. Вони взагалі зникли, як тільки в
публічному дискурсі з’явилося слово «боротьба». У
виступі В. Гомулки на XXVI Конгресі ППС (Польська
соціалістична партія) слово «боротьба» вживається
відносно до «боротьби з реакцією всіх прогресивних сил»
і ці ж прогресивні сили будуть «боротися за демократію»,
«боротися за соціалізм», аж поки буде «ліквідована
реакція, встановиться наша політична перевага, поки
існуватиме небезпека відродження фашизму» [12,c.299].
Слово «боротьба» вживається одночасно до протилежних
явищ – ліквідування (означеного ворога) й творіння
(демократії й соціалізму). Отже, кажучи так, В. Гомулка
має на увазі завоювання влади, ціною насильницько ї
ліквідації ворога й насадження нових економічних,
політичних ,соціальних відносин з верховенством певної
політичної сили.
Прочитання тексту з цієї точки зору можливе з
відстані часу. В той історичний момент, справжні плани
партії приховувалися за проголошенням загальних
гуманістичних гасел – «покращення умов життя» ,
«подолання безробіття», «розвиток науки» тощо. В
комуністичних колах часто говорили про етаповість
процесу побудови нового ладу, отже, боротьбу за
загальнолюдські вартості, слід було вважати переходом
до вищих цілей. У квітні 1945 р. Якуб Берман на
таємному засіданні партійних пропагандистів заявляв
про наміри ліквідувати святкування 3 Травня, але «справа
вирішуватиметься без поспіху», – говорив він4 [28,c.141].
Про реальні наміри комуністичного керівництва
свідчили сигнали, що надходили від В. Гомулки в справі
молодечих організацій. Заповідаючи «широку, спаяну
організацію робітничої молоді й інтелігенції», яка
«постане з розрізнених груп, об’єднаних у єдину
демократичну організацію», В. Гомулка формально
говорив про принципи об’єднання, зокрема, плюралізм .
Але, під його керівництвом, уже впроваджувалася
монополія ППР у збройних силах, апараті безпеки,
інформаційній, закордонній політиці [17,c.173], то на
чому обіперти судження, що молодеча політика – має
інші
цілі?
Майбутні
працівники
системи
вербуватимуться саме з молодечого середовища 5 .
1945 – 1948 рр., як пише Х. Свіда-Зємба, нова
ідеологія була новою інтелектуальною філософією влади,
котра проникала в щораз ширші сфери суспільства,
щоправда як програма певної групи осіб [23, c. 66].
Нові ідеологічні установки приспали пильність
суспільства не в останній мірі тому, що були успадковані
від лівого руху міжвоєнного двадцятиліття, передусім від
ППС. Ст. Жолкєвський вказував на інші джерела
культурної політики ППР, це – марксистсько-ленінська

теорія культурної революції, спадок КПП (Комуністично ї
партії Польщі), досвід ППР, набутий у роки окупації й
осмислення радянського досвіду, який прийшов у
Польщу разом із І Армією [14,c.24]. А. Важик
(«Відродження», 1944 р.) запропонує уніфікувати високу
шляхетську й народно-селянську (й міську) культури 6
[26; 4].
Зміни в повоєнній Польщі впроваджувалися
реформами в сільському господарстві, націоналізації
промисловості й реформами в освіті. Уряд гарантував
обов’язкову безкоштовну освіту для всіх громадян. 1944
р. відділ освіти ПКНВ видав наказ про проведення в
школах урочистостей з нагоди державного свята
Радянського Союзу (річниці жовтневої революції). Від
вересня 1944 р. у школах запроваджено обов’язкове
вивчення російської мови (згодом переведене на
факультативне). Освітні програми в перший повоєнний
рік були націлені на антинімецьке виховання й
пропагування тісної дружби з СРСР [17,c.175]. 1944/ 1945
навчальний рік показав вплив політики на виховання
молодих поляків.
Про зміст освіти йшлося під час Всепольського
освітянського з’їзду в Лодзі 18 – 22 червня
1945 р. [20,c.131]. Директорка Департаменту шкільно ї
реформи Ж. Карманова говорила про «новий уклад сил»,
який постав у результаті реформ в сільському
господарстві, ліквідування великого капіталу, зміни
території держави тощо. Тож «настав слушний час для
подолання частково вродженої, а частково вихованої в
індивіді «асоціальності й егоїзму» [19,c.3]. Необхідно
виховати соціалізовану людину, готову до співпраці й
взаємної допомоги, готову до фахового підпорядкування,
відповідальну, по-товариськи солідарну, здатну оцінити
ближнього за його внутрішніми вартостями, а не відносно
його статусу, здатну радіти з успіхів інших, вирішувати
справи задля блага всіх, а не заради власної користі,
творчу й амбітну людину – шанувальницю культури та її
творців [19,с.16–18] тощо. Першим кроком на цьому
шляху, як вважала Ж. Карманова, повинно стати
усуспільнення школи, що, у найближчій перспективі, слід
розуміти, як заборону приватного шкільництва. Справою
особливої ваги Ж. Карманова вважала виокремлення
народно-демократичної традиції зі спадку польської
культури [24, c. 81–82, 84–85].
Лодзький з’їзд започаткував виховання людини з
новим ідейно-моральним обличчям. А те, як виглядатим е
це «обличчя», залежало від напрямку дрейфування
суспільства. В другій половині 1946 р. С. Жолкєвський
написав, що нову людину формує боротьба зі
шляхетністю
[30,c.60]
– очевидне схиляння до
радянського
канону,
в якому
уявні цінності
протиставлені реальним.
13 вересня 1945 р. Міністерство освіти (очільник
Ч. Вицех з ПСЛ (Польська селянська партія)) заборонило
викладання релігієзнавства в школах без згоди батьків

4В

Їм протис тавлялися бідні селяни, народний фронт, комуністичне підпілля тощо.
Найширше пропагувалася польс ька є дність з Радянс ьким Союзом – перша й
найважливіша норма комуністичних програм і документів.
6 Або локальну й загальнонаціональну культури.

іс торичний момент, що тривав, нарації патріотизму (навіть націоналізму –
М. Заремба), нас аджувалися як засіб об’єднання народу. М. Мазур, вторуючи М.
Зарембі [28, c . 135–173], віднос ить такі гас ла до вербально-тактичних засобів
комуніс тичної пропаганди [17 , c . 172].
5Уже 1944 р. повсюдно з’явилися відомі пізніше поняття – куркульські елементи,
фашис тська кліка, некомуністичне підпілля, Польс ька підпільна держава тощо.
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(запроваджено
1921р.).
Міністерство
публічної
адміністрації
скасувало
святкування
в школах
національного свята Незалежності 11 листопада [25,c.10].
На шпальтах «Нової школи», «Голосу вчителя» було
запропоновано взяти за зразок систему освіти
Радянського Союзу. Таким чином 1944 – 1947 рр.
закладалися механізми впливу на тожсамість молодої
людини.
Про «нову людину» в комуністичній пресі почали
говорити лише з грудня 1945 р., якраз перед І З’їздом
ППР. У «Голосі народу», через кілька днів після
відкриття з’їзду, вийшла друком стаття «Генеральна лінія
– курс на нову людину», що була частиною доповіді
Гіларія Мінца. В ній Г. Мінц говорив про нових людей,
що походять з соціальних низів, це – робітники й селяни,
які тепер могли долучитися до раніше недоступної для
себе праці, соціально активні люди, віддані партії. Г.
Мінц мав на увазі дві категорії людей: ті, яких вже можна
назвати «новими людьми» й вони, безумовно, кращі за
інших; й людей, вихованих в некапіталістичній системі
цінностей. Наприкінці грудня в тій же газеті було
надруковано статтю «Нові люди в новій Польщі». Тут
новими називали осіб, які вміло долали труднощі в праці,
хоча ще недавно були відсторонені від таких
можливостей, наприклад, шановані директори фабрик. Ці
люди «переродилися» не тільки фізично, але й ментально,
їх праця була гарантією швидкої відбудови економіки
держави. У статті називалися конкретні прізвища людей,
місце їх праці, що мало довести правдивість слів Г.
Мінца.
За родом своєї діяльності, Г. Мінц розрізняв
пропагандистський та реальний зміст економіки. Розумів,
що збереження приватної власності, дасть людині
необхідні засоби для існування. Тому на І З’їзді ППР ще
звучали плани збереження кооперативної й комунальної
власності, хіба що зі застереженням, що «… приватний
елемент буде відданий
на службу народному
господарству» (виступ Г. Мінца на пленумі ЦК ППР у
лютому 1945 р.) [13,c.73]. Труднощі в економіці Г. Мінц
пов’язував із недосвідченістю керівників фабрик і
заводів, про яких ще на І З’їзді говорив, як про гарантію
відбудови нової держави. 3 січня 1946 р. КРН ухвалила
рішення
про націоналізацію
більшості
галузей
господарства [17,c.181]. Інтерес держави й ідеології
поставлено вище інтересу людини.
У відповідь громадяни шантажували владу невиходо м
на роботу, низькими виробничими показниками,
страйками тощо. На засіданні ЦК ППР в травні 1945 р. Г.
Мінц оголосив статистику, що в середньому 10 – 20 %
громадян щодня не виходять на роботу [7,c.9–10]. Серед
причин називалися: перебої в роботі транспорту,
відсутність
дисципліни,
бойкот праці, повоєнна
деморалізація тощо. Держава мала намір виправити
ситуацію посиленням агітації, вихованням громадян,
запровадженням преміювання тощо [7, c. 9–10].
Декларування намірів не давали очікуваних результатів,
тому 8 січня 1946 р. КРН ухвалила Декрет про реєстрацію

й обов’язки працюючих [9]. В липні 1945 р. лодзьке
відділення ВСМ ініціювало створення таборів праці, в
яких планувалося задіяти понад 40 тис. робітників з трьо х
воєводств: лодзького, сілезького і вроцлавського. На
третьому етапі (1 листопада 1946 р.) у роботі Молодечого
табору праці взяло участь 82 тис. учасників з 9 воєводств;
1948 р. – 196 тис. учасників з 905 закладів [17,c.10].
Таборова молодь показувала приклад натхнення старшим
за віком робітникам, аби змінити їх відношення до праці
й суспільного майна 7 .
На початку соціалістичного будівництва Польська
держава працювала над інкорпорацією північних і
західних земель, що відійшли їй після Другої світово ї
війни [27,c.142]. Здійснювалося, по-перше, очищення
земель від німецького елементу (шляхом репресій та
репатріації) й заселення туди українців; по-друге,
очікувалося повернення поляків-емігрантів зі Східної й
Західної Європи. Втілювалася давня національна мрії про
однонаціональну, спаяну, однодумну польську спільноту .
Тож за задумом авторів реформ, ідеальна нова людина за
походженням
поляк.
Польський
патріотизм
народжувався, як противага німецькій загрозі, з одного
боку, й солідарності з Радянським Союзом та всім
слов’янським світом, з іншого.
Образ нової людини формувався також під впливом
швидко змінюваної міжнародної політики. На початку
1946 р. Й. Сталін поновив протиставлення «політики
миру СРСР» «войовничому імперіалізмові» Заходу .
Через місяць у Вестмінстерському коледжі в Фултоні
Вінстон Черчіль виголосив відому промову про поділ
світу на два табори й залізну завісу, що розділила Європу
«від Щеціна над Балтикою до Трієста над Адріатикою» .
В. Черчіль закликав західні держави, передусім США й
Велику Британію, докласти зусиль для стримування
комунізму. Москва відреагувала миттєво. В інтерв’ю
газеті «Правда» Й. Сталін
назвав В. Черчіля
підпалювачем війни й порівняв з Гітлером. Поставала
нова геополітична реальність. Оскільки політична вага
Радянського Союзу посилилася його внеском у перемогу
над Німеччиною, а межі соціалістичного табору
поширилися на центрально-східну частину Європи,
країни соцтабору прийняли новий сталінський канон як
прожект власної зовнішньої політики. В цій конфліктній
реальності постав образ «нової людини» – людини-воїна,
змодельованої світом авторитарного фундаменталізму. В
тоталітарному суспільстві ця людина більш або менш
тотально
підпорядковувалася
партії-державі,
що
панувала над усіма за допомогою ідеології й терору,
контролювала
будь-яке
суспільне
життя
через
інтеґрування
всіх
індивідів
до
сфери свого
безпрецедентного впливу [2].
Висновки. Концепція «нової людини» в перших
повоєнних роках вписувалася в стратегію уряду Польщі.
Його мета – залучити всіх громадян до відбудови
знищеного війною «суспільного організму», без чого
урядування у ворожій атмосфері було б неможливим. Цей
час був потрібний для створення власного кадрового

7 Щоправда, проблема «перерв у праці» поставатиме продовж ус ієї історії ПНР,

що в окремих приватних випадках. Ситуація час від час у врегульовувалася
законодавчими обмеженнями й покараннями.

що с відчить: пропагандистські й організаційні заходи не були ефективними, хіба
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запліччя, котре могло б задіюватися в найменших
структурних сегментах суспільства. Не залежно від того,
що відбуватиметься в прийдешньому, політика уряду
перших років після війни, добре компонувалася з
мотиваційним настроєм значної частини суспільства, в
тому числі інтелігенції. Не виключаємо й того, що
населення погодилося існувати за умов комуністичного
режиму через страх перед нацизмом. Те саме відбулося з
європейцями після Першої світової війни, коли паніка
змусила населення погодитися існувати за умов трьо х
тираній – комуністичної, фашистської чи націоналсоціалістичної.
Замислюючись над питанням концепту нової людини
комуністичного штибу (чи будь-якої іншої форми
тиранії), завжди слід пам’ятати слова Франсуа Фюре про
те, що ХХ ст. відкрило «еру мас», котра, в якомусь сенсі,
стала знаком прогресу демократії: величезну кількість
найбільш скромних громадян вона зробила активним и
членами суспільства. Але, при цьому вона долучила їх до
політики не через виховання, а через спогади про війну,
чого ніхто, або майже ніхто не міг ані передбачити, ні
бажати, ні контролювати масштаби – не кажучи вже про
наслідки.
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CONCEPT OF “NEW PERSON” IN PEOPLES POLAND (1944 – 1948)
The article is devoted to the formation of ideal new person, who was comprehended and promoted in Poland in 1944 – 1948.
We talk about ideal “new person” – a Pole, who had a historical task “to make Poland a community of free people, who are
devoted to ideals of justice, nobleness, loyalty to working class and peasantry etc.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стаття присвячена аналізу інвестиційної привабливості Луганського регіону та характеристики
основних тенденцій її розвитку.
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Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку
української економіки важливе значення має залучення
інвестицій до України, перехід до більш якісного
управління
інвестиційною
діяльністю,
побудова
ефективної регіональної політики, спрямованої на
забезпечення високого рівня інвестиційної привабливості
територій.
Для України роль інвестицій постійно зростає,
оскільки вони є основою стабільного економічного
розвитку, що дозволяє скоротити розрив в основних
макроекономічних показниках між нашою державою та
розвиненими країнами світу, створити передумови для
гідної співпраці з іноземними країнами. Якість життя
населення та інші найважливіші характеристики
розвитку сучасного суспільства теж залежать від темпів
економічного зростання країни, тобто від інвестицій.
Саме тому сьогодні необхідно приділяти особливу увагу
питанням, які пов'язані з інвестуванням, способам і
методам його активізації, вивченням умов створення
сприятливої інвестиційної привабливості, залученням
інвестицій та їх ефективним використанням.
Аналіз
останніх
досліджень і публікаці й.
Дослідженню питань інвестиційної привабливості
присвячені науково-практичні роботи О. М. Асаула,
І.О. Бланка, В. В. Гомольської, К. В. Гурової,
Г.О. Доленко,
С.
Максименко,
Д.М. Стеченка,
І.В. Хмарської та ін.
Метою статті є аналіз інвестиційної привабливості
Луганського регіону та характеристика основних
тенденцій розвитку.
Виклад основного матеріалу. Важливою складовою
вивчення інвестиційної
привабливості регіону є
визначення основних факторів, що детермінують її
рівень. Але спочатку слід визначити, що розуміється під
поняттям «інвестиційна привабливість регіону».
В
економічній
літературі
відсутнє
єдине
загальновизнане визначення даного поняття. Науковці по
різному
підходять
до
формулювання дефініції
«інвестиційна привабливість». Наведемо деякі з них:
- інвестиційна привабливість – надійне і своєчасне
досягнення цілей інвестора на основі економічних
результатів діяльності виробництва, у яке здійснюються
інвестиції.

Інвестиційна привабливість визначається комплексом
різноманітних чинників, перелік і вплив яких можуть
розрізнятися і змінюватися залежно як від складу
інвесторів, що переслідують різні цілі, так і від
виробничо-технічних особливостей виробництва, що
інвестується [1];
– інвестиційна привабливість – це сукупність
об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або
перешкоджають процесу інвестування національно ї
економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях [2];
– інвестиційна привабливість регіону – становище
регіону в той чи інший момент часу, тенденції його
розвитку,
що
відображаються
в
інвестиційній
активності [3];
– інвестиційна привабливість регіону – відповідність
регіону основним цілям інвесторів, що полягають у
прибутковості,
безризиковості
й
ліквідно сті
інвестицій [4];
– інвестиційна привабливість – це система або
поєднання
різних
об'єктивних
ознак,
засобів,
можливостей,
що
обумовлюють
в
сукупності
потенційний платоспроможний попит на інвестиції в
даній країні, регіоні, галузі [5;6];
– інвестиційна привабливість регіонів – інтегральна
характеристика окремих регіонів країни з позиції
інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційно ї
інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних
ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на
формування дохідності інвестицій та інвестиційних
ризиків.
Інвестиційна
привабливість
окремих
регіонів
оцінюється під час розробки інвестиційної стратегії
компанії (фірми) і регіональної диверсифікації її
інвестиційного портфеля [7].
Інвестиційна
привабливість
розглядається
як
інтегральний показник:
– доцільності вкладання коштів;
– рівня задоволення вимог або інтересів інвестора;
– фінансово-майнового стану регіону та перспектив
його розвитку;
– сукупності об’єктивних та суб’єктивних (зовнішніх
та внутрішніх) умов.
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Таким чином, необхідно відмітити, що існують
різноманітні
визначення
категорії
«інвестиційна
привабливість», але на нашу думку інвестиційна
привабливість регіону – це інтегральна характеристика
окремого регіону країни з позиції інвестиційного клімату ,
рівня
розвитку
інвестиційної
інфраструктури,
можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших
факторів, які істотно впливають на формування
дохідності інвестицій та інвестиційних ризиків.
Актуалізація
проблеми
залучення
іноземних
інвестицій
зумовлена, в першу чергу, кризою
внутрішнього інвестування, недостатньою підтримко ю
вітчизняного виробництва з боку держави. Іноземні
інвестиції мають велике значення як для економіки
країни, так і окремих її регіонів. Вони є першоосновою
ефективної інтеграції національної економіки у світову
завдяки виробничій та науково-технічній кооперації,
сприяють впровадженню нових технологій, інноваційних
розробок, стимулюванню запозичення ділової практики
високорозвинених країн світу та розвитку власних
досліджень
в економіці,
виступають
джерелом
капіталовкладень, а відтак – збільшенню продуктивнос ті
праці і підвищення рівня життя населення [8].
Аналіз інвестиційної привабливості Луганської
області проведено за статистичними даними [9].
Територія, підконтрольна українській владі – 18,14
тис.км 2 – 3,0% від загальної території України. Область
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межує с 2-ма регіонами: Донецькій та Харківський
областями. Кількість населення території Луганської
області – 811,6 тис. осіб.
Головні галузі регіону: хімічна, металургійна,
гірничовидобувна,
електроенергетична,
машинобудування, сільськогосподарська.
Перевагами регіону є:
– розвинена промисловість;
– сприятливі умови для сільського господарства;
– вигідне економіко-географічне розташування;
– розвинена інфраструктура;
– кваліфікований трудовий та науковий персонал;
– розвинена система освіти.
Основними
пріоритетними
напрямами
для
інвестування є:
– агропромисловий комплекс;
– енергозбереження та альтернативна енергетика;
– теплоенергетика;
– екологія;
– створення індустріальних та наукових парків.
Динаміка обсягу зовнішньоторговельного обігу
товарів та послуг підприємств Луганської області
представлено на рисунку 1, з якого видно, що у 2015 році
обсяг зовнішньоторговельного обігу становив 576,2
млн дол. США та, порівняно з минулими роками, має
тенденцію до зниження.

8248,3
6182,3
5393,9
4443,3

2919,8
2264,7
576,2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

рік

Зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг
Рисунок 1. – Зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг Луганської області
Треба відмітити той факт, що зовнішньоторговельний
обіг товарів і послуг за період 2009 – 2011 років зростає з
2264,7 млн дол. США до 8248,3 млн дол. США .
Починаючи з 2011 року спостерігається зниження
зовнішньоторговельного обігу товарів і послуг з 8248,3
млн дол. США у 2011 році до 576,2 млн дол. США – у
2015 році що свідчить про погіршення соціальноекономічного розвитку регіону.

Досліджуючи експорт товарів України за 2009 – 2015
роки, зробимо висновок, що в Луганській області обсяг
експортованих товарів має тенденцію до зниження за
період 2011 – 2015 роки, при цьому падіння імпорту –
починається з 2012 року (таблиця 1).
Тенденція зменшення зовнішньоторговельного обігу
товарів та послуг спостерігається здебільшого за рахунок
експортної складової, сальдо (різниця між експортом та
імпортом) має позитивне значення та з 2011 року
зменшується.
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Таблиця 1 – Динаміка обсягу експорту та імпорту товарів
і послуг регіону, млн дол. США
Обсяг
експорту
товарів і
послуг
1886,4
3324,3
6505,0
4192,7
3544,0
1902,6
257,8

Роки
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Обсяг
імпорту
товарів і
послуг
738,3
1119,0
1743,3
1989,6
1849,9
1017,2
318,4

Сальдо
+1148,1
+2205,3
+4761,7
+2203,1
+1694,1
+885,4
-60,6
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту протягом 2009 –
2014 років більше одиниці, а у 2015 році – менше одиниці.
В Луганській області обсяг експорту товарів та послуг у
зовнішній торгівлі товарами за 2015 рік становив
257,8 млн дол. США і зменшився порівняно з минулими
роками (наприклад, порівняно з 2011 роком, на 96,04 %).
Обсяг імпорту товарів та послуг в Луганській області
становив в 2015 році 318,4 млн. дол. США і зменшився,
порівняно з 2011 роком на 81,74%.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та
послугами в Луганській області становило в 2015 році
60,6 млн. дол. США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту – 0,81 (імпорт превалює над експортом).
Експортний потенціал регіону визначається якісними та
кількісними показниками (таблиця 2).

Таблиця 2 – Динаміка показників зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг регіону, млн. дол. США
Показник
1 Зовнішньо-торговельний обіг

2009
2264,7

2010
4443,3

2011
8248,3

Роки
2012
6182,3

2013
5393,9

2014
2919,8

2015
576,2

2 Експорт товарів і послуг
3 Імпорт товарів і послуг
4 Сальдо

1886,4
738,3
+1148,1

3324,3
1119,0
+2205,3

6505,0
1743,3
+4761,7

4192,7
1989,6
+2203,1

3544,0
1849,9
+1694,1

1902,6
1017,2
+885,4

257,8
318,4
-60,6

5 Коефіцієнт покриття експортом імпорту

2,56

2,97

3,73

2,11

1,92

1,87

0,81

Потрібно зауважити, що експортний потенціал –
величина динамічна і залежить від появи нових
виробництв та галузей, що орієнтовані на зовнішні ринки.
Розвиток експортного потенціалу призводить до

модернізації та підвищення конкурентоспроможності
національної економіки.
На рисунках 2 та 3 представлені обсяги експорту та
імпорту товарів і послуг Луганської області.
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Рисунок 2. – Обсяг експорту товарів і послуг регіону
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Рисунок 3 – Обсяг імпорту товарів і послуг регіону
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Аналіз залучених в економіку Луганській області прямих іноземних інвестицій проведемо у динаміці період 2009 –
2015 років (рисунок 4).
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Прямі іноземні інвестиції в економіку області
Рисунок 4 – Динаміка залучених в Луганську область прямих іноземних інвестицій
Графічне зображення динаміки прямих іноземних
інвестицій у Луганську область, яка представлена на
рисунку 4, свідчить про наявність постійного їх зростання
за період 2009 – 2013 років, та зниження за період 2014 –
2015 років. Найбільший приріст прямих іноземних
інвестицій спостерігався у 2013 році, найменший – у 2015
році.

На рисунку 5 представлені держави за обсягами
прямих іноземних інвестицій в економіку Луганської
області, з якого видно, що перше місце за обсягами
прямих іноземних інвестицій займає Кіпр, Іспанія та
Російська Федерація.
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Рисунок 5 – Держави за обсягами прямих іноземних інвестицій в економіку Луганської області
Найбільш інвестиційно привабливим напрямком
вкладень є промисловість. Серед міст області лідерами з
залучення прямих іноземних інвестицій є м.Лисичанськ,
м.Сєвєродонецьк та до 2014 року – м.Луганськ.

В таблиці 3 представлені сильні та слабкі сторони,
сприятливі можливості та потенційні загрози соціально економічного становища Луганської області, які
впливають на інвестиційну привабливість регіону.

Таблиця 3 – SWOT- аналіз інвестиційної привабливості регіону
Сильні сторони
висока концентрація промислових підприємств;
розвинена транспортна інфраструктура;
достатньо розвинена підприємницька мережа;
наявність вісококваліфікованої робочої сили;
науковий потенціал вищої школи придатний до
залучення широкої участі в інноваційній діяльності.
Сприятливі можливості
зростання обсягів прямих іноземних інвестицій;
сприятливі умови для ведення сільського господарства;
наявність значної сировинної бази для виробництва
будівельних матеріалів.
Проведений SWOT-аналіз дає можливість визначити
пріоритетні напрями залучення інвестицій, реалізація
яких має забезпечити сталий розвиток Луганщини:
– технічне переозброєння діючих промислових
виробництв, впровадження ресурсоощадних технологій,
освоєння конкурентоспроможної продукції; створення
нових конкурентоспроможних виробництв, які в
середньостроковій перспективі визначатимуть соціально економічний розвиток міст, районів та області в цілому;
– підвищення енергонасиченості сільськогосподарсь кого
виробництва,
впровадження
інтенсивних
технологій, вирощування та переробка екологічно чистої
продукції;
– впровадження енергозбереження та альтернативно ї
енергетики;
– екологізація виробництва;

Слабкі сторони
висока частка населення пенсійного віку;
висока трудова міграція населення;
зношена інфраструктура електро-, газо-, тепло-,
водопостачання; невідповідність між спроможністю
мереж та потребами населення;
висока ресурсозатратність виробництв;
низька купівельна спроможність населення.
Потенціальні загрози
зростання цін на енергоносії;
політична нестабільність регіону;
посилення демографічної кризи;
зменшення внутрішнього товаро-обороту через низьку
купівельну спроможність населення.
– розвиток інженерно- транспортної інфраструктури
регіону, житлово- комунального господарства;
– підвищення
інноваційності
економіки
та
ефективності
використання
науково-технічно го
потенціалу області;
– створення індустріальних та наукових парків.
Висновки. Таким чином, в Луганській області є певні
позитивні сторони, які не дозволяють їй залишитися без
прямого іноземного інвестування і приваблюють певних
інвесторів. По-перше – це ресурсний потенціал, по-друге
– досить високий рівень вищої освіти, по-третє –
наявність висококваліфікованої робочої сили.
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ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Розглядається актуальність розвитку промислового туризму в напівпериферійних старопромислових
регіонах з моноструктурним характером господарства. Проаналізовано можливості розвитку
індустріального туризму східних регіонів України на базі існуючих значних ресурсів і потенційно
привабливих об’єктів. Розглянуто основні основні обмежуючі фактори для розвитку внутрішнього та
іноземного в’їзного туриму в регіоні: супільно-політичні, економічні, нормативно-правові, інформаційні,
інфраструктурні. Створення сприятливого інвестиційного клімату розглядається як головна умова
розвитку промислового туризму в регіоні.
Ключові слова: промисловий туризм, індустріальні ландшафти, туристична інфраструктура,
туристичні послуги, культурна спадщина, моноструктурний характер господарства, старопромислові
регіони, альтернативний туризм, логістичні мережі.

Постановка проблеми. Туризм є одним з небагатьо х
видів бізнесу, що найбільш динамічно розвиваються .
Інтерес підприємців до туризму можна пояснити рядом
факторів. Для того, щоб почати займатися туристським
бізнесом, не потрібно великих фінансових вкладень. На
туристському ринку, незважаючи на конкуренцію,
можуть успішно взаємодіяти як великі, так середні і малі
компанії і фірми. Крім того, туристський бізнес дозволяє
швидко обертати капітал.
Значення туризму як джерела валютних надходжень,
забезпечення
зайнятості
населення,
розширення
міжособистісних контактів зростає. Індустрія туризму
виконує важливу функцію в розвитку господарського
комплексу і економіки країни і регіону, тому що збільшує
місцеві доходи, створює нові робочі місця, сприяє
розвитку галузей, орієнтованих на виробництво
туристських послуг, розвиває соціальну і виробничу
інфраструктуру в туристських центрах, збільшує валютні
надходження в бюджет країни.
Розвиток туризму в період кризи зазнає труднощів,
виникає потреба в створенні нових напрямів, що сприяє
не
тільки
відпочинку,
але
й
підвищенню
інтелектуального рівня знань про власну країну й регіон.
Для нашої країни з її багатими природно-рекреаційними
й туристичними ресурсами, особливо її південно -східни х
регіонів, перспективи розвитку промислового туризму
високі.
Вивчення досвіду іноземних туристичних компаній у
галузі промислового туризму та перспективи його впливу
на сучасну політику промислових мегаполісів України є
досить актуальним.
Подолання
обмеженості перспектив
розвитку
економік старопромислових регіонів Сходу України як
однієї з глибинних передумов нарощування соціально ї
напруженості в регіоні, вимагатиме пошуку нових
напрямків економічної діяльності,
диверсифікації
виробництва, зокрема – розвитку сфери послуг. Саме
тому актуальності набувають аналіз перспектив та
стратегічних пріоритетів поки ще не досить поширеного

різновиду туристичної діяльності – промислового
туризму, а також оцінка перспектив розвитку
інфраструктури промислового туризму на Сході України.
В умовах реформування економіки старопромислових
регіонів розвиток такої галузі як промисловий
(індустріальний) туризм є нагальною потребою, оскільки
це не тільки активізуватиме громадське та економічне
життя депресивних територій (монофункціональних міст
та міст-супутників Сходу України), але й сприятиме
залученню потенціалу промислових об’єктів до роботи в
нових − альтернативних індустріальним – галузях сфери
послуг (у т.ч. у сфері туризму).
В останніх публікаціях та дослідженнях частіше
використовується вузький підхід
до визначення
промислового туризму, що передбачає виділення дво х
його підвидів. [4; 6; 10]
1) Непрофільний промисловий туризм. Оцінка
перспективних напрямів використання потенціалу
старопромислових територій із занедбаними та
непрацюючими індустріальними комплексами для
стимулювання їх розвитку та заохочення до економічної
діяльності у новій, перспективній галузі дала можливість
в рамках профільного напрямку промислового туризму
виділити дві перспективні течії: а) створення на базі
непрацюючих,
«законсервованих»
підприємств
мистецьких центрів, стартових майданчиків для
організації виставкових арт-центрів та театральних сцен.
Розглядаючи депресивні міста не лише як центри
економічного занепаду, але й з позицій можливого
розвитку соціокультурного середовища, слід зазначити,
що вони можуть стати своєрідною платформою –
простором для ведення міжкультурного діалогу. Це дасть
можливість перейти від промислової до «символічної»
економіки шляхом організації простору занедбаних та
закритих індустріальних комплексів для проведення
спортивно-розважальних заходів, у т.ч.: паркуру,
стратегій,
пейнтболу,
спортивного
орієнтування,
руфінгу. В Луганській області впродовж останніх п’яти
років на занедбаних об’єктах промислових підприємств
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депресивного міста Кремінна та селища Валуйське
відбуваються змагання з спортивного орієнтування.
2) Профільний
промисловий
туризм.
Аналіз
можливостей діючих промислових підприємств щодо
організації та проведення екскурсій по їхніх об’єктах, у
т.ч. для здійснення цільової патріотичної та іміджево ї
політики,
популяризації
конкурентоспроможних
торговельних марок на міжнародних ринках є
перспективним напрямком розвитку промислового
туризму. Це допоможе створити позитивний імідж Схо ду
України як регіону, що має розвинуту промисловість та
популяризує її (у т.ч. для залучення інвестицій) з
використанням
потенціалу
туристичної індустрії.
Профільний напрямок промислового туризму на Схо ді
України
представлений
наступними течіями:
–
перетворення промислових об’єктів на центри культури
та відпочинку; Прикладом можуть бути соляні шахти м.
Соледар Донецької області занесені до переліку світово ї
культурної спадщини ЮНЕСКО. Крім видобутку солі,
екскурсій та музичних концертів на їх території
розвивається
спелеотерапія.
Відкритість
таких
підприємств
дає
можливість
ознайомися
з
технологічними
процесами,
відвідування
спеціалізованих індустріальних музеїв припускають не
тільки пізнавальну мету, але й можливість залучення
потенційних інвесторів.
Стаття базується на основних засадах суспільно ї
географії та географії туризму, викладених в працях
В.К. Бабарицької,
О.О.
Бейдика,
С.П.
Кузика,
В.Г. Кулєша,
О.О.
Любіцевої,
В.С.
Пацюка,
М.Д. Пістуна, В.І. Стафійчука та інших.
Мета статті – аналіз можливостей використання
наявних ресурсів промислового туризму депресивних
регіонів Сходу України і Луганської області, зокрема, як
одного з напрямів подолання структурної кризи
економіки.
Виклад
основного
матеріалу.
Інтерес
до
традиційних видів туризму, таких як культурний,
історичний, пізнавальний поступово знижується, але
вагомого значення почали набувати екологічний,
сільський, науковий, конгресний, освітній, діловий та
промисловий, що об’єднані спільним
поняттям
“альтернативний
туризм”.
Ефективна
реклама
підприємства, яка не потребує фінансових витрат, дієвий
засіб додаткового прибутку і це все поєднує в собі
промисловий туризм. Тисячі вітчизняних та зарубіжних
туристів готові платити кошти, щоб на власні очі
побачити процес виплавки чавуну, виробництва
високотехнологічних приладів, розливу напоїв, збирання
машин тощо. Організація екскурсій на промислові
підприємства - це нагода презентувати потужності та
потенціал підприємства, якість продукції, переваги перед
конкурентами. Такі візити можуть стати початком нових
партнерських відносин і розширення клієнтської бази.
Промисловий туризм є новим міждисциплінарним
напрямом, що визначає необхідність
проведення
глобальних наукових досліджень, присвячених даній
проблематиці.
З
метою
визначення
поняття
промислового туризму необхідно розглянути різні
підходи до тлумачення цього напряму. Дослідник Т.А.
Казакова вживає термін “промисловий туризм”,

звертаючи увагу на те, що сутнісною компонентою його
є відвідування підприємств, що працюють, та розглядає
його як різновид техногенного туризму. В.С. Пацюк
використовує дефініцію “індустріальний туризм”, під
яким розуміє вид активного туризму, зосередженого в
промислових регіонах, метою якого є споглядання
індустріальних ландшафтів, ознайомлення з витворами
індустріальної архітектури, відвідування працюючих
виробничих підприємств для задоволення пізнавальних,
професійних, ділових інтересів. О.Ю. Чередниченко
розкриває дане поняття так: це дослідження територій,
будинків та інженерних споруджень виробничого (не
цивільного) чи спеціального призначення, а також будьяких залишених (занедбаних) споруджень із метою
одержання психологічного й естетичного задоволення
або задоволення дослідницького інтересу, захоплення у
вигляді фотографування. Таким чином, промисловий
туризм – це організація регулярних туристичних турів на
діючі (або ті, що колись діяли) промислові підприємства
з метою задоволення пізнавальних, професійних, діло вих
інтересів. Індустріальний туризм, хоча й не посідає
домінуючих місць на світовому туристичному ринку,
проте за кордоном уже чітко зайняв певну нішу на
туристичному ринку.
Хрестоматійними прикладами збереження, реновації
та заповідання індустріальної спадщини стали стара
промислова
зона
Манчестера
(Великобританія),
металургійний центр Берслаген (Швеція), музей Орсе
(Франція), промисловий парк Лоуелл (США), парк
Дуйсбург-Норд
(Германія),
Нижньотагільський
державний музей-заповідник гірничозаводської справи
Середнього Уралу. У світі користуються попитом
екскурсії на великі заводи та фабрики, де туристів
знайомлять з функціонуванням промислових комплексів,
технологією та історією створення певної продукції,
наприклад, надзвичайно популярний ретротур на
колишній металургійний завод у Чикаго. [10]
Більша частина території Луганської та Донецької
областей (за винятком Донецько-Макіївської агломерації
та деяких сільських районів) згідно з концепцією «Центрпериферія» в регіональному розвитку, запропонованою
Дж. Фридманом в 1966 році і розвинутою пізніше
Грицаєм О.В., Іоффе Г.В., Трейвішем А.І., відноситься до
напівпериферійних
старопромислових
районів
з
переважанням важкої індустрії. Основою економіки
таких
районів традиційно
є галузі
вугільно металургійного циклу, часто в поєднанні з хімічно ю
промисловістю
та
важким
машинобудуванням.
Моноструктурний характер господарства – одна з
головних
причин
їх
хронічної
депресії,
що
спостерігається впродовж кількох десятиліть. Вугільна
промисловість і металургія часто не витримують
жорсткої конкуренції на світовому ринку. Криза цих
галузей
поглиблюється
все
більш
широким
використанням нових конструкційних матеріалів і більш
дешевих джерел енергії. Більшість великих компаній,
сфера діяльності яких зосереджувалася головним чином
на галузях вугільно-металургійного комплекса та
важкого машинобудування, за останні 10-15 років
активно стали інвестувати в інші, нові галузі галузі
промисловості, в основному за рахунок розширення
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діяльності за межами своїх районів. Скорочення числа
робочих місць в старих галузях промисловості
призводить до зростання безробітних серед чоловічого
населення і до збільшення частки розрахованих на жіночу
робочу силу робочих місць в сфері некваліфікованих
послуг, в основному в торгівлі. Гостро постає проблема
перекваліфікації робочої сили. В країнах Західної Європи
такі регіони поступово подолали тривалу депресію.
Великі
ТНК,
використовуючи
розвинутий
територіальних каркас таких територій і високу
кваліфікацію робочої сили, розміщували в таких регіонах
свої філіали
нових галузей промисловості та
кваліфікованих послуг і поступово змінили їх галузеву
структуру, яка стала більш стійкою до коливань
економічного циклу. Однією з галузей, що допомогли
підтримати економічний розвиток, був промисловий
туризм.
Схід України, в цілому, і Луганська область, зокрема,
має значний ресурсний потенціал, сприятливий для
всебічного розвитку промислового туризму. Наявні
ресурси та існуюча інфраструктура створюють
привабливі умови для інвестування у цю сферу
туристичних послуг. Промисловий туризм дозволяє не
тільки популяризувати товари та послуги, виробництво
яких розташоване в регіоні, систематично проводити
рекламу торговельних марок, але й збільшувати збут
продукції, що виробляється під час відвідування
туристами фірмових магазинів (особливо, коли йдеться
про розвиток туристичних об’єктів на базі об’єктів
харчової промисловості).
Потенційними об’єктами, привабливими для туристів
можуть бути як працюючі, так законсервовані, або
непрацюючі промислові підприємства регіону. В місті
Лисичанськ ними можуть бути Лисичанський скло заво д
«Пролетарій», Лисичанський завод рідких газів,
Лисичанський завод «ЛисПи», Лисичанський завод
резино-технічних
виробів, «Регенерат», «Лайон»,
«Луганськпереробка», Лисичанська фабрика ялинкових
прикрас «Галімпікс». Остання може бути привабливою
для дитячих груп. В 2009 році демонтовано унікальне
виробництво «ЛИССОДА». В Сєверодонецьку –
«Сєверодонецьке об’єднання Азот», Сєверодонецьке
науково-виробниче об’єднання «Імпульс», консервний
завод, Сєверодонецький хіміко-металургійний завод
«СХМЗ» та багато інших, в пешу чергу машинобудівних.
В силу певних особливостей продукції «НПО
Сєверодонецький Склопластик» він не може бути
об’єктом туристського «паломництва». Рубіжне може
привабити «Рубіжанським Барвником», «Рубіжанською
панчішною мануфактурою», Рубіжанським трубним
заводом, який має свої представництва в багатьох містах
України, в тому числі і в Києві. Потенційним об’єктом
туристичних відвідувань може бути «Мікрохім» –
великий виробник лікарських субстанцій та лікарських
препаратів для кардіології. В місті Кремінна об’єктами
промислового туризму могли б стати звірогосподарство
та непрацююча фабрика баянів. Населені пункти,
розташовані північніше Лисичансько-Рубіжанського
промислового вузла, представлені в основному
підприємствами харчової промисловості та переробкою
сільськогосподарської
сировини.
Серед
таких
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підприємств
найбільш
відомим
є
компанія
«Старобільські вкусняшки», що спеціалізується на
випуску насіння та козинаків. Ще більше можливостей
для розвитку промислового туризму мають тимчасово
непідконтрольні Україні території ОРДЛО. Прикладом
можуть бути унікальні підприємства: Лутугінський завод
прокатних валків, «Луганськтепловоз» тощо. Отже,
потенціал для розвитку промислового туризму в регіоні
досить значний.
Розвиток промислового туризму стимулює розвиток
відразу декількох галузей (сфер) економіки, суміжних з
ними (сфери торгівлі, громадського харчування,
транспортно-транзитних перевезень, страхування тощо).
Це сприяє збільшенню податкових надходжень до
бюджетів всіх рівнів, позитивно позначається на
створенні нових робочих місць. Крім зазначеного,
розвиток промислового туризму на Сході України
сприятиме модернізації туристичної інфраструктури,
оновленню комунального господарства, розробці нових
маршрутів
громадського
транспорту;
позитивно
позначається на розвитку інфраструктури промислового
туризму (у т.ч. на основних магістралях, на шляхах до
туристичних об’єктів); сприяє розвитку транспортно транзитної інфраструктури регіону, розвитку об’єктів
соціального сервісу тощо. Усі ці заходи також позитивно
позначаються на створенні нових робочих місць,
розвитку підприємництва в регіоні та поповненні
бюджетів.
Після Євро-2012 в Луганській і Донецькій областях у
2013 р. спостерігалось збільшення потоку туристів,
зацікавлених
у
відвідуванні
нових
креативних
туристичних брендів, у т.ч. – розташованих у
промислових зонах. На жаль, внаслідок ускладнення
політичної ситуації на Сході України та проведення на
зазначеній території антитерористичної операції (АТО)
говорити про зростання туристичних потоків у регіон
наразі неможливо. Через великі ризики військових дій,
пограбування на дорогах, ризики мародерства, інші
небезпеки тощо – в’їзний туризм на території Схо ду
України, взагалі, може бути припинено. Зрозуміло, що
військові загрози на регіональному рівні не сумісні із
створенням
успішних
туристичних
брендів,
унеможливлюють на цей час розвиток туризму на
території Сходу України. Водночас, вибудовуючи
позитивну перспективу – стабілізацію ситуації на Схо ді
України, розвиток Донецької та Луганської областей, вже
сьогодні слід говорити про перспективи розвитку
туристичної сфери регіону, у т.ч. про перспективи
розвитку промислового туризму та його інфраструктури.
В регіоні діють також багато інших факторів, що
негативно
впливають
або
гальмують
розвиток
промислового туризму.
До економічних чинників, що мають безпосередній
вплив на організацію мережі індустріальних туристичних
об’єктів, можна віднести такі. Відсутність значних
капіталовкладень у розвиток інфраструктури, необхідно ї
для задоволення потреб та забезпечення безпеки
туристів, що планують відвідати об’єкти промислового
туризму. Відсутність логістичних транспортних та
інфраструктурних мереж, зорієнтованих на перевезення
туристів; відсутність
розвинутої мережі закладів
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громадського харчування, готелів тощо у промислових
зонах, на об’єктах промислового туризму. Організація
внутрішнього
ринку
промислового
туризму та
диверсифікація послуг цього ринку гальмуються
відсутністю загальної стратегії розвитку індустр ії
туризму на Сході України. Хронічна проблема
недофінансування програм модернізації інфраструктури
регіонів Луганської і Донецької областей. Розвито к
інфраструктурних
об’єктів
туристичної
сфери
активізувався у рамках підготовки до ЄВРО-2012
(зокрема,
йдеться
про
забезпечення
якісного
водопостачання питної води, про утилізацію ТПВ, про
підтримку у належному стані дорожньо-транспортно ї
інфраструктури регіону тощо). Водночас, після
проведення ЄВРО-2012 цей процес було припинено.
Структура об’єктів відвідування промислового туризму
Сходу України слабко диверсифікована. Діапазон послуг
промислового туризму – доволі обмежений. Як наслідо к,
спостерігається втрата потенційних клієнтів, а разом з
тим – зменшення фінансових потоків (інвестицій) на
подальший розвиток цієї сфери.
Недосконалість нормативно-правового забезпечення
розвитку
промислового туризму –
нормативна
невизначеність самої категорії «промисловий туризм»,
«туристичні послуги у сфері промислового туризму»,
відсутність
правового
регулювання
питань
відповідальності
організаторів тур агентств (що
працюють у сфері промислового туризму) за життя та
здоров’я туристів. Невпорядкованість повноважень
місцевої влади щодо сприяння розвитку промислового
туризму (у т.ч. щодо виділення земельних ділянок для
розвитку інфраструктурних об’єктів).
Ускладнена
процедура узгоджень дозволів з місцевими органами
влади щодо розвитку промислового туризму, що гальмує
його розвиток та ускладнює роботу туристичних агентств
стосовно розробки промислових турів. Правова
неузгодженість відповідальності у питаннях дотримання
техніки безпеки та у випадку її порушення туристами;
відповідальність
за настання нещасних випадків.
Законодавчо й досі не розподілено повноваження в
організації технічної безпеки між туроператором та
промисловим підприємством, що дає страховим
компаніям привід для відмови у страхуванні учасників
промислових туристичних турів. Відсутність страхового
забезпечення (супроводження) розвитку промислового
туризму (у т.ч. страхування відповідальності третіх осіб)
як обов’язкової умови видачі ліцензій туристичним
агентствам (фірмам), що надають послуги у сфері
промислового туризму.
Інформаційні чинники. Відсутність продуманих та
чітко спланованих рекламних акцій (рекламної політики),
що не дозволяє максимально ефективно використовувати
існуючі на території області об’єкти промисловості для
розвитку промислового туризму. На регіональному рівні
відсутня політика підтримки розвитку внутрішнього
туризму, зорієнтована на популяризацію промислових
індустрій (що ускладнює процес розробки та просування
туроператорами
нових
екскурсійних
напрямків
(маршрутів) у сфері промислового туризму. Місцеві
органи влади, сприймаючи Луганську область як
традиційно промисловий регіон, не стимулюють

працюючі підприємства для прийому туристів, оскільки
домінує думка, що зазначені заходи не приносять
прибутку та не впливають на загальний інвестиційно промисловий імідж регіону. На регіональних сайтах не
представлено
путівника
промислових
об’єктів
досліджуваного регіону, що ускладнює залучення
туристів на об’єкти промислового туризму.
Висновки. Ефективне використання потенціалу
туристично-рекреаційної
сфери, розвиток
нового
напрямку – промислового туризму – надає можливості
щодо створення нових робочих місць, активізації
економічної ініціативи на місцевому рівні а отже – сприяє
вирішенню соціальних проблем регіону та покращення
туристичного іміджу регіону. Системний підхід щодо
аналізу стану та загальних трендів модернізації ринку
туристичних послуг на півночі Луганської області (у т.ч.
з урахуванням перспектив розвитку промислового
туризму та його інфраструктури) дозволяє виокремити
комплекс взаємопов’язаних між собою чинників
(економічних,
правових
та
інформаційних),
удосконалення дії яких приведе до поліпшення ситуації у
цій сфері:
Незважаючи на значний потенціал для розвитку
промислового туризму в регіоні, його сучасний стан
можна охарактеризувати як зародковий. До перешкод на
шляху розвитку цього сегменту відносяться декілька.
Невизначеними залишаються організаційно-економічні,
нормативно-правові
та
інформаційні
механізм и
забезпечення розвитку промислового туризму на
регіональному рівні. Низькою є економічна ефективність
промислового туризму через упереджене ставлення
власників підприємств до екскурсій, не як до джерела
додаткових фінансових надходжень, а лише як до
рекламного заходу та додаткової популяризації марки
продукції, що виробляється на об’єктах відвідування. Не
подолана неналагодженість зв’язків між підприємствами,
що практикують проведення екскурсій, та туристичними
агентствами, які комплексно надають послуги у сфері
туризму і розробляють туристичні маршрути.
Важливою складовою комплексного задіяння та
стабільного розвитку туристичного потенціалу регіону є
ресурсні можливості та стан туристичної інфраструктури.
До особливостей функціонування інфраструктури,
пов’язаної з розвитком промислового туризму, можна
віднести наявність унікальних туристичних об’єктів
промислового характеру – заводи, фабрики, терикони –
як
основа місцевого
ландшафту.
Залишається
невирішеною проблема незадовільного стану переважної
кількості об’єктів комунального господарства в регіоні.
Відповідно,
це знижує рівень якості супутніх
туристичних послуг: погані дороги, незадовільна робота
громадського транспорту, застарілі (фізично зношені)
фонди комунального господарства тощо. Вирішення
означених
вище
проблем
потребує залучення
інвестиційних ресурсів, заохочення підприємців до
освоєння нового ринку туристичних послуг –
інвестування у розвиток промислового туризму.
Залучення іноземного капіталу, розвиток державноприватного
партнерства,
міжрегіонального
та
міжмуніципального співробітництва – розглядається як
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дієвий механізм
туризму.
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INDUSTRIAL TOURIS M IN REGIONAL DEVELOPMENT
Discusses the relevance of the development of industrial tourism in the semi -periphery old industrial regions with
monostructural character of the economy. It analyses possibilities of development of industrial tourism in the Eastern r egions
of Ukraine on the basis of the existing significant resources and potentially attractive properties. Considered are the main
limiting factors for the development of domestic and foreign inbound tourism in the region: sociopolitical, economic, normativelegislative, informational, infrastructural. The creation of a favorable investment climate is considered as the main condition
for the development of industrial tourism in the region.
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