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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Дудка Р.А., 
доцент кафедры всемирной истории и международных отношений 

Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя,  
Украина, г. Нежин 

МИРОВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Ключевые слова: глобализация, православная Церковь, УПЦ, экуменизм, 

Константинопольский патриарх, кризис. 

И сегодня религия остается источником главных ценностей. Соблюдение 

заповедей, исповедание своей веры, взаимопонимание и взаимоуважение друг 

к другу – основа нашего существования, без этой основы мир погибнет.  

К сожалению, в глобальном мире, через веру идентифицируют себя гораздо 

меньше людей, особенно молодежи. СМИ периодически выбрасывают 

дезинформацию на каноническую Церковь, возникают гонения, поэтому 

необходимо исследовать причины и последствия кризиса христианской 

Церкви. 

Современные ученые изучают проблемы трансформаций мировоззрения 

и духовных ценностей в процессе глобализации. Можно назвать исследования 

В.А. Ачкасова «Кризис будущего» – кризис универсальных ценностей», 

К.П. Боришполец «Религиозный фактор в международных отношениях: 

амальгама ценностей, интересов и политических приоритетов», 

О.Н. Четвериковой «Геополитика в свете антихристова миропорядка» и др. 

В 90-х годах в Украине на государственном уровне не поддержали 

решение Харьковского Собора о создании Украинской Православной Церкви 

и была создана «украинская православная церковь киевского патриархата». 

Вначале Фанар не поддержал УПЦ КП, но политики заводили 

Константинопольский Патриархат в тупик не раз. Так было в Лионе в 1274 г., 

на соборе, именуемом у католиков XIV-м Вселенским, Представители 

Патриархата признали главой Церкви Папу Римского, включили в символ 

веры «филиокве» и согласились с возможностью совершать Евхаристию на 

опресноках. Вскоре назначенный Константинопольским Патриархом Иоанн 

XI Векк принял унию. Сторонники унии уступили политике императора 

Михаила VIII Палеолога, боявшегося военного вторжения со стороны 

сицилийского короля Карла Анжуйского и потому искавшего поддержки 

Папы Римского. Через три года Патриарх Иоанн Векк был лишен 

патриаршества. Церковный народ не принял унии. В 1281 г. новый Римский 
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Папа Мартин IV разорвал унию с Константинополем. В 1439-м году была 

заключенная, ради спасения Константинополя от османов, Флорентийская 

уния, которая лишь усугубила раздоры, привела к расколу внутри церковного 

народа, а Константинополь, так и не получив помощь от папы, пал. 

В 2018 г. президент П. Порошенко, с помощью Константинопольского 

патриарха, начал создавать свою церковь – ПЦУ. Таким образом, украинский 

церковный вопрос перестал быть исключительно внутренней проблемой. 

Действия Константинопольского Патриархата поколебали существовавший 

доныне статус-кво, при котором каждая Поместная Церковь самостоятельно 

решала подобные проблемы. Вместо двух неканонических структур –  

Украинской православной церкви киевского патриархата и Украинской 

автокефальной православной церкви – патриарх Варфоломей создал 

организацию под названием «ПЦУ».  

Новосозданная «церковь» стала инструментом давления на УПЦ. 

Примером нарушения ст. 35 Конституции была попытка Верховной Рады 

Украины рассмотреть два законопроекта, непосредственно направленных 

против УПЦ: один из них (№ 4128) предлагает легализовать рейдерские 

захваты храмов, другой (№ 4511) – подчинить внутреннюю деятельность 

УПЦ контролю светских властей. Был принят закон № 5309, который внес 

поправки в Конституцию Украины «О свободе совести» для переименования 

УПЦ на «Русская Православная Церковь в Украине». 

Зависимые от Константинополя кафедры, Элладская и Александрийская, 

не сразу, но начали поддерживать ПЦУ. Зато Филарет (Денисенко) из нее 

вышел. Предстоятель Церкви Кипра архиепископ Хризостом взял на себя 

роль арбитра в православном мире. Он встречался с предстоятелями 

Элладской, Болгарской, Сербской, Антиохийской, Иерусалимской и 

Александрийской Церквей. Было принято коммюнике, с единодушным 

желанием работать над «защитой верных, а также священных храмов и 

монастырей от захватов и любых насильственных действий» [6]. 

Архимандрит Нектарий (Бакопулос) посещал епархии Украинской 

Православной Церкви, которые наиболее пострадали от рейдерских захватов 

храмов со стороны ПЦУ [6]. 

За данными Центра мониторинга нарушений прав и свобод православных 

христиан в Европе, две трети нарушений (165 случаев) в 2017 г. пришлось на 

Украину. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в 

своем интервью сказал: «Сейчас в мире идет полномаштабная борьба с 

христианством. И справедливо утверждать, что те нападки на Церковь, 

которые осуществляются в нашей стране, это не просто борьба с УПЦ, а это в 

той или иной форме борьба с христианством. Мы просто являемся 

фрагментом этой большой борьбы против Христа» [5 С.5]. 
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27 декабря 2019 г. парламент Черногории принял закон «О свободе 

вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», 

предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской 

Православной Церкви. Верующие Черногории встречали 2020 год на улицах 

своих городов. По всей стране прошли молебны, крестные ходы и мирные 

собрания, на которых люди молились и выражали протест против 

дискриминационного Закона. 

В такой критической ситуации Иерусалимский Патриарх предложил 

Предстоятелям Поместных Церквей собраться в Иордании для решения 

проблемы раскола православного мира, но Константинопольский патриарх 

Варфоломей не поддержал это предложение. 

Итак, мы наблюдаем кризисные явления в православии. Одним из них 

есть национализация церквей и их раскол. Кроме угрозы разрушения 

соборной системы Православия существует еще претензия Фанара на статус 

«первого без равных» в православном мире тесно связаны с его 

экуменическими планами по заключению новой унии с Католической 

церковью. Если же посмотреть на мировое христианство в целом, то как 

считают богословы, феноменом нынешнего этапа является глобальная 

секуляризация. И неслучайно статистика показывает нам, что христианство в 

современном мире является самой преследуемой религией. 
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Малімон В.І., 
доцент, к.держ.упр., доцент кафедри публічного управління  

та адміністрування Івано-Франківський національний  
технічний університет нафти і газу,  

Україна, м. Івано-Франківськ 

СОЦІАЛЬНІ ПРОТИЛЕЖНОСТІ:  

САМОТНІСТЬ І СПІЛКУВАННЯ 

Самотність в різні історичні епохи виступала основним екзистенціалом 

буття людини. Російський філософ М. Бердяєв, аналізуючи самотність людини, 

зазначав, що «основна проблема «Я» є проблема самотності, яка так мало 

досліджена філософськи» [3, с.267]. Зазначений стан зароджується з розвитком 

суспільства, з розширенням кола соціальних зв’язків: «Люди жили раніше в 

обмеженому невеликому просторі, і це надавало їм затишок, захищало від 

відчуття самотності. Зараз люди взагалі починають жити у всесвіті, у світовому 

просторі зі світовим горизонтом, і це загострює відчуття самотності та 

відчуження» [3, с.266]. 

На думку Я. Башманівської, в сучасному глобалізованому світі людині 

легко втратити або свідомо розірвати соціальні зв’язки й контакти, що 

призводить до виникнення стану самотності. Сучасне інформаційне суспільство 

створює умови для поширення соціальних зв’язків, але парадокс полягає в тому, 

що люди відчувають самотність саме через те, що губляться в цих соціальних 

відносинах, виявляються нездатними ідентифікувати себе з певною соціальною 

групою та їхніми цінностями [2, с.26]. 

Досліджуючи проблему самотності, М. Бердяєв виокремлює два її види: 

відносну та абсолютну [3, с.268]. У відносній самотності людина здатна 

зрозуміти власну ідентичність, піднятися над загальним, об’єктивним світом. 

Відносна самотність може бути відокремленням не від Бога та Божого світу, а 

від соціальної буденності, яка сама є здеградованою. Такий вид самотності є 

умовою особистісного розвитку, «ростом душі» [3, с.268]. Філософ зазначає й 

позитивні наслідки відносної самотності: «Через момент самотності 

народжується особистість, самосвідомість особистості» [3, с.267]. Натомість 

абсолютна самотність – це зло, їй неможливо мислити позитивно, вона руйнує 

людину. 

Досліджуючи проблему самотності людини, М. Бердяєв виокремлює 

чотири типи відносин між суб’єктом та соціумом. Перший – це 

найпоширеніший тип відносин, що характеризується високим рівнем 

соціалізації, де людина не самотня і соціальна. Така людина не переживає стану 

самотності, може мати високий соціальний статус, упевнено почувається у 
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взаємовідносинах з іншими суб’єктами діяльності. Згідно з другим типом 

відносин між суб’єктом і соціумом – людина не самотня і не соціальна. Людина 

соціалізована, проте не має соціальних інтересів, відчужена від проблем 

суспільства. Третій тип – людина самотня і не соціальна. Вона мало 

пристосована до соціуму, не має власних соціальних переконань, схильна до 

конфліктів, уникає контактів з іншими, а тому переживає стан самотності. 

Четвертий тип відносин між людиною і суспільством – вона самотня і 

соціальна. Такий тип людини соціалізований, він переймається соціальними 

проблемами, не відчужений від соціуму. Проте така людина завжди перебуває в 

конфлікті із суспільною думкою, часто буває не зрозумілою для інших, а тому 

переживає стан самотності. Це людина, на думку М. Бердяєва, – новатор, 

реформатор. Перші два типи ставлення людини до соціуму характеризуються 

філософом як гармонійні відносно зовнішнього середовища, а два останні – як 

конфліктні [3, с.273]. 

«Самотність переживається так само, як незрозумілість, як спотворене 

віддзеркалення в іншому. «Я» має глибоку потребу бути адекватно 

відображеним в іншому, отримати ствердження власного «Я» в іншому, хоче 

бути почутим і побаченим» [3, с.269]. 

У філософії С. Франка проблема самотності розглядається саме в контексті 

трансценденції людини та її духовного буття. Людині від природи властива 

трансценденція, вихід за межі власного «Я», прагнення до спілкування з іншим. 

Водночас, їй важливо не лише мати тісний взаємозв’язок з іншим суб’єктом 

соціальної діяльності, а й спрямовувати «трансцендентування та напрям 

«усередину» або вглиб, завдяки якому воно досягає межі «духу» або 

«духовного буття» [6, с.386]. Тобто вихід за межі власного внутрішнього світу, 

встановлення взаємозв’язку з іншим має відбуватися таким чином, аби людина 

духовно розвивалася. 

Стан самотності не властивий людській природі, навпаки, будь-який 

індивід прагне до того, аби його подолати. Змістовним підґрунтям людського 

життя є відчуття єдності людини з іншим. З цього приводу С. Франк зазначав, 

що «неправильно, ніби людська душа за своєю суттю самотня і приречена на 

самотнє ув’язнення; не самотність, а, навпаки, як казав Ніцше, «двоїстість» 

(Zweisamkeit) є непорушним фундаментом і визначає сутність людського 

життя» [6, с.243]. 

Отже, шляхом подолання стану самотності є спілкування як соціальна 

альтернатива. 

За визначенням Г. Андреєвої [1], спілкування – це складний процес 

взаємодії між людьми, що полягає у обміні інформацією, а також у сприйнятті 

та розумінні одне одного. М. Бубер, Е. Муньє, К. Ясперс розглядали 

комунікацію як проживання досвіду Іншого, як діалог. В процесі спілкування 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

11 

 

виникають суб’єкт-суб’єктні взаємодії, що характеризуються увагою до 

внутрішнього світу іншої людини, інтересом до її особистості. 

На думку Ю. Габермаса, суспільство ж є водночас системою та життєвим 

світом. Сутність цього поділу полягає в тому, що будь-яке суспільство 

функціонує як система взаємодій, що керуються за допомогою засобів 

управління, скажімо, таких, як медіа, що супроводжується універсалізацією 

соціальних кодів. Консенсус робить суспільство саме суспільством. Це потребує 

врівноваження системності несистемністю, поєднання функціоналізму з 

життєвістю, точніше, «життєвим світом». Останній же визначає «таке підґрунтя 

комунікації, яке актори спільно поділяють, і межі горизонту комунікації, у 

якому актори один з одним спілкуються», залучаючи попередній досвід 

інтерпретативних практик та культур [4, с.87]. Сам же життєвий світ 

наповнюється через сукупність знань, соціальних норм, цінностей, традицій, що 

створюють підґрунтя для порозуміння між людьми в актах інтерсуб’єктивної 

комунікації. 

На думку дослідника В. Сметани, «у сучасному суспільстві комунікація та 

спілкування виконують різні функції (передача інформації, взаємообмін 

емоціями, трансляція досвіду, навчання, соціалізація) та виступають соціально-

регулюючими й соціально-конструюючими факторами» [5, с.32]. 

На теперішній час можна говорити про глибоку розробленість різних 

аспектів комунікативної проблематики. Феномен комунікації досліджувався з 

різних точок зору, дисциплін, підходів. Йому приділяли увагу суспільні, 

природничі та технічні науки. 

Отже, самотність і спілкування є соціальними протилежностями, 

відображає суперечливий характер людського буття, поєднання внутрішнього 

самозаглиблення і зовнішньої активності, віднаходження різних ідентичностей і 

самотрансценденції. 
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ПОМИНАЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ТА ПЕРІОД ЖАЛОБИ:  

ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ 

В усіх народних традиціях, від архаїчних до сучасних, поховальна 

обрядовість має яскраво виражений сакральний характер. В даному 

дослідженні ми розглядаємо поминальну обрядовість та період жалоби як 

структурні частини поховальної обрядовості з метою виявлення їх значення з 

точки зору релігієзнавства.  

Терміни, коли проводились поминки, відрізняються, залежно від 

місцевих звичаїв, але можна виокремити „найпопулярніші‖ для цього періоди, 

в які найчастіше відбуваються поминальні трапези: 1) день поховання; 

2) третій день; 3) дев’ятий день; 4) сороковий день; 5) рік. Також поминки 

проводяться на всі наступні роковини і у спільні поминальні дні [1, с.117]. 

Варто відзначити суспільний характер поминок (як, власне, і взагалі 

поховальної обрядовості). Так, у росіян казанського Поволжя було прийнято 

брати участь в поминках всім родичам та знайомим померлого, причому в 

деяких місцевостях існував звичай приносити з собою поминальні продукти 

[1, с.117]. У африканських аканів поминки також можна назвати суспільно-

значимим явищем, вони починаються ввечері і закінчуються на світанку, тут 

виконуються ритуальні танці, співи, голосіння, бесіди, випивається багато 

вина [2, с.188]. У іранських курдів в поминках беруть участь родичі та близькі 

померлого, його знайомі [3, с.249], так само як і у монголів [4, с.130-131], 

слов’ян [5, с.356-357], узбеків Фергани [6, С.150], якутів [7, с. 99] та багатьох 

інших народів. Як уже зазначалось, найчастіше поминання померлого 

втілювалось у спільній трапезі пов’язаної з ним громади, при цьому 

вважалося, що і сам небіжчик бере в ній участь; так, за даними Д. Зеленіна, „в 

українців на поминках ставлять окрему тарілку з ложкою або за загальний 

стіл або за спеціальний стіл в кутку під образами, також прийнято подавати  

кутю – варений ячмінь або пшоно з розведеним водою медом, потім млинці, 

кисіль з медом, яєчню та кашу. На Великдень носять їжу на кладовище, 

розкладаючи її на могилах родичів‖ [5, с.356-357]. Як зазначає Г. Лозко, 

поминання на Великдень померлих родичів крашанками, є символом їхнього 

воскресіння – таким чином українці намагалися викликати душі померлих 

пращурів до життя через втілення їх у немовлятах [8, с.17]. Курди Ірану 

влаштовують поминки на сьомий, сороковий дні та на роковини смерті. 
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Родичі та близькі померлого несуть м’ясні страви, кашу, халву на кладовище, 

там їх споживають та роздають бідним або просто перехожим [3, с.249]. 

Узбеки Фергани відмічали як поминальні третій, сьомий, двадцятий, 

сороковий дні та роковини, готуючи особливі ритуальні страви, при цьому, як 

і у слов’ян, існує поминальний цикл пов’язаний з релігійними святами: святом 

закінчення посту та святом жертвопринесення [6, с.150-156]. Кети, якщо 

випадково опинялись поблизу місця поховання, обов’язково розводили 

вогнище, „годували‖ вогонь, залишали певну їжу [9, с.164]. У шиїтів Ірану на 

третій день після смерті влаштовують поминки в домі померлого: всі, хто його 

знав за життя, намагаються брати в них участь, поминки сорокового дня 

символізують повне очищення будинку, а поминальні обряди через рік після 

смерті символізуюь закінчення жалоби [10, с.103-107]. У мусульман-шиїтів 

також поминальні обряди в річницю смерті символізують закінчення жалоби 

[10, с.103], те ж саме і в узбеків Фергани [6, с.155]. Жалоба, як правило, 

закінчується саме однією з поминальних трапез.  

Розглянемо деякі особливості цього періоду. На думку А. ван Геннепа, 

„жалоба – це проміжний стан для тих, хто залишається в живих, до якого вони 

входять завдяки обрядам відділення та з якого вони виходять завдяки обрядам 

реінтеграції в суспільство в цілому (обряди зняття жалоби)... на період жалоби 

живі та померлий є особливою спільнотою, що знаходиться між світом живих 

з одного боку та світом мертвих – з іншого‖ [11, с.135]. В період жалоби, 

близькі родичі, зазвичай, притримувались певних обмежень в одязі, прикрасах 

та участі в суспільному житті. Наприклад, у мусульман-шиїтів жалоба з 

приводу смерті дорослої людини може тривати від шести місяців до року. 

Деякі чоловіки на знак жалоби не голяться та відмовляються від будь-яких 

запрошень в гості [10, с.102]. У кетів, родичі померлого на знак жалоби 

вдягали найстаріший одяг з відрізаними прикрасами, вдова тривалий час 

ходила з розпущеним волоссям [9, с.164]. За свідченнями Д. Зеленіна, „раніше 

слов’яни на знак жалоби носили білий колір, чорний в якості жалобного 

з’явився порівняно нещодавно (відносно початку ХХ ст. – О. П.)‖ [5, с.354-

355]. У африканських аканів існували особливі правила поведінки вдів та 

вдівців, прийнятими були сексуальні табуації та ритуальні очищення, які, 

щоправда, мали свої особливості в кожному селищі [2, с.188]. Як зазначає 

А. ван Геннеп, „для тих, хто знаходиться в жалобі, суспільне життя 

призупиняється, причому термін тим довший, чим, по-перше, тіснішим  

був зв’язок з померлим, і, по-друге, чим вищим був суспільний стан 

померлого‖ [11, с.136].  

На нашу думку, період жалоби включає в себе, як видно з наведених 

прикладів, по-перше, профілактичні обряди, спрямовані на нейтралізацію 

можливої шкоди від померлого, по-друге – дії або обмеження діяльності, які 

вказують на те, що спільнота, яка втратила одного зі своїх членів і перебуває у 
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стані жалоби, знаходиться у проміжному стані, тому на неї покладені певні 

обмеження, пов’язані з суспільним життям (людина, яка перебуває у 

проміжному стані, завжди є певною мірою нечистою, і є небезпечною для 

оточуючих). Щодо профілактичних обрядів, то, на нашу думку, вони є цілком 

природніми в перехідних ритуалах життєвого циклу, а особливо в тому 

випадку, коли мова йде про ритуали, пов’язані зі смертю.  
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КАЗИМИР ТВАРДОВСЬКИЙ:  

ЧИ ІСНУЄ АБСОЛЮТНА ЕТИКА? 

Потужні політично-економічні, соціально-культурні, науково-техноло-
гічні зміни, що сколихнули життя людства в ХХ-ХХІ ст., змусили мислителів 
по-новому задатись питаннями природи людини, її поведінки, мотивації, 

відповідальності, совісті, ціннісних орієнтирів, наявності (чи відсутності) 
загальнолюдських (до певної міри абсолютних) засад нашого існування. 

Сучасне суспільство пропонує настільки різні та альтернативні форми 

людських взаємовідносин, що подекуди молодій людині, що знаходиться в 
стані формування та становлення, важко визначитись із пріорітетами. 
Етичний релятивізм призводить до різних наслідків. З одного боку, він надає 

людині свободу у виборі власної життєвої позиції. З іншого боку, він 
повністю «вибиває» грунт з-під ніг людини, спричиняючи її розгубленість, 
внутрішню нестабільність, а значить і деяку хаотичність поведінки. Це 
негативно позначається як на стані людини, так і суспільства загалом. 

Противники етичного релятивізму наголошують, що сам релятивізм 
протирічний в своїй основі, адже якщо ми редукуємо усе наше знання до 
суцільної відносності, значить відносними є і будь-які твердження самих 

релятивістів, що перетворюються на нісенітницю. Окрім того, поза наявності 
певного базового знання в сфері моралі взагалі неможливим є будь-яке 
співіснування та взаємодія людей. В контексті поглядів К. Твардовського ця 

критика набуває нового звучання. Зокрема, твердження мислителів-
релятивістів, що реалії лише підтверджують неможливість віднайдення 
загальнолюдських етичних принципів, є, як мінімум, необгрунтованими. Те, 
що ми чогось не знаємо, не означає, що цього нема. Людина не одразу 

знайомиться із законами логіки чи математики, але в процесі свого розвитку 
та становлення, доходить до їх розуміння, усуваючи різноманітні перешкоди. 
Те, що вона була необізнана щодо них раніше, не применшує їх важливості. 

К. Твардовський через призму еволюційних ідей, скоріш, схильний сприймати 
наш етичний релятивізм як перманентний розвиток народів та націй, що 
поступово та невпинно йдуть до усвідомлення базових моральних принципів. 
І те, що ми досі не досягли бажаної мети, свідчить лише про нашу внутрішню 

неготовніть до відкриття таких знань. 
Необхідність виявлення універсальних етичних засад усвідомлював і 

такий відомий сучасний дослідник, як С. Хантінгтон. У своїй роботі «Зіткненя 

цивілізацій» він описав певний експеримент, що був проведений у Сінгапурі 
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на поч. 1990-х років. Влада Сингапуру спробувала виявити певні точки 
перетину між представниками різних культур, що населяли місто. Була видана 
«Біла книга», де загальні цінності сінгапурців формулювались наступним 

чином: нація понад [етнічну] групу, а суспільство понад індивіда; сім'я є 
основний осередок суспільства; повага і громадська підтримка особистості; 
консенсус замість суперечки; расова і релігійна гармонія [1]. Ефективність 

вироблення таких принципів на даний час може бути спірною, проте такі 
спроби свідчать про усвідомлення людством того, що для повноцінного та 
гармонійного співіснування нам необхідно виявити певні базові етичні 
цінності та принципи. 

У зв’язку із цим постає важливе питання: якою є природа цих цінностей? 
І ось тут людина стикається із нерозв’язаною досі проблемою, що не дає 
спокою багатьом мислителям. Природне чи над-природне джерело людських 
цінностей? Існує багато поглядів на джерело та природу цінностей: 
об’єктивно-натуралістичний, суб’єктивно-психологічний, трансценденталь-
ний, культурно-історичний, соціологічний тощо. Проте усі вони мають свої як 
переваги, так і недоліки. Зокрема, науковці часто дотримуються 
натуралістичної позиції, вважаючи, що наші цінності «виростають» із 
Природи, а значить в основі наших дій лежать інстинкти. Проте це суперечить 
тому, що ми здатні навіть просто спостерігати у повсякденні. Невже мати 
любить свою дитину лише через прагнення продовжити рід чи задоволення 
своїх егоїстичних бажань? Як щодо протистояння «альтруїзм/ егоїзм»? [2, 89-
95]. Невже ми завжди допомагаємо іншій людині лише для того, щоб собі 
зробити приємно? А як же тоді ми вибираємо подарунки своїм близьким та 
друзям? Ми думаємо про своє чи їх задоволення? Натуралістична позиція 
стосовно природи цінностей є недостатньо повною. Деякі мислителі 
висловлють позицію, що наші цінності та ідеали мають соціальну природу. 
Але ж і тоді без відповідей залишаються наступні питання: а) як суспільство 
формує ці цінності, вони ж не виникають самі собою? б) чому в різних 
суспільствах формуються різні етичні парадигми? в) чому, незважаючи на 
яскраві відмінності між різними культурами, знаходяться певні точки 
перетину між ними, що й дає змогу їх представникам порозумітись? На думку 
автора, моральні принципи трансцендентні світові Природи, оскільки є 
неінстинктивними проявами людської світопереживання. Г. Ріккерт у 
«Філософії життя» зазначав, що неможливо наші моральні принципи 
пояснити в межах натуралізму, оскільки вони є абсурдними для нього, в них 
нема необхідності, адже наше життя повинне задовільнити нас у всіх своїх 
проявах. «Спроба встановити ідеал, який повинен керувати нашою 
поведінкою, в межах біологізму, взагалі, позбавлена будь-якого сенсу» [3]. 
Цінності постають для людини в якості певної ідеальної структури, що постає 
для людини і орієнтиром, і певною стратегією розвитку. В Природі ж нічого 
ідеального не існує, ідеальне привносить із собою людина. Складається 
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враження, що людина самостійно витягає себе зі світу Природи, постійно 
перебуваючи на межі падіння в нього. Важливо, що розкриття цих ідеальних 
структур не нагадує процес творення в класичному розумінні цього слова. Чи 
можемо ми уявити, що конкретна людина сідає та цілеспрямованно створює, 
формує цінності? Ситуація нагадує процес пізнання світу: науковці не 
створюють фізичні/хімічні/біологічні закони, вони їх відкривають  як базові 
принципи нашого Всесвіту. Логіки не створюють законів мислення, скоріш, 
вони відкривають їх як його основи. Чи не можна припустити, що так само 
відбувається і з моральними принципами? В процесі свого розвитку людство 
здатне виявити та активізувати ті базові моральні засади, що лежать в основі 
нашої світобудови і є умовою стабільності та гармонійності нашого існування. 
І К. Твардоський підкреслює, що кожен народ чи кожна культура йдуть своїм 
шляхом розвитку в напрямку розробки етичної проблематики, в цьому і 
полягає суть етичних  відмінностей між ними. Проте така відносність є лише 
тим шляхом, що наближає нас до відкриття істин. «Не істини проходять різні 
ступені розвитку так, що сьогодні є істиною одне, а завтра – інше, а тільки 
людство змінюється, розвивається з погляду розуму, сумління та естетичного 
смаку, і зрештою щораз більше позбувається помилок і щоразу приходить до 
відкриття все нових, невідомих йому до цього віковічних істин» [4, 87]. 
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ЦІННОСТІ КУЛЬТУРИ СУПРОТИ ФІЛІСТЕРА 

ХХІ століття загострило тип людини, яку умовно можна назвати «людина 
зручна». «Зручна» тому що не вникає в глибину проблеми, тому що зациклена 
на поверхових, консьюмеристських вартостях, тому що неспроможна 
критично мислити й аналізувати, тому що ЗМІ стали найвищим джерелом 
істинних знань, тому що віртуальне «життя» замінило правдиве, дійсне життя, 
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а це все робить людину зручною, покірною, слухняною маріонеткою, яку у 
відповідний час «ляльковод» згори за допомогою шнурочків (ЗМІ, 
маніпуляцій, матеріальних благ, шоу) приведе в потрібний йому рух. 
Конформність стала нормою для більшості, бо так простіше… простіше жити 
в пасивному, пристосувальному стані до існуючого порядку речей чи до 
пануючої позиції у певних колах. Артур Шопенгауер таких індивідів називав 
«філістерами». Цим поняттям можна окреслити людину, «…яка позбавлена 
будь-яких духовних потреб. …Дійсними насолодами будуть для неї лише 
чуттєві, - ними ж він (філістер – Л.Ф.) себе і нагороджує. Тому апогеєм його 
буття стають устриці і шампанське, а мета його життя, добути все, що сприяє 
тілесному благополуччю» [2, с.217-218]. 

Проаналізувавши світову практику, можемо дійти до висновку, що 
суспільство, як цілісний соціальний організм може якісно розвиватись лише 
при умові пріоритетності формування духовно-культурних ідеалів та орієнти-
рів і, перш за все, національних цінностей. Супроти філістера сучасне україн-
ське суспільство мало б сформувати чи, точніше, вернутись до тих пріоритетів 
культури, які властиві автентичному українському духу. У цьому вимірі 
цікавою для аналізу є творчість Пантелеймона Куліша, який чітко окреслює 
важелі у збереженні й творенні українського соціокультурного простору. 

Згідно з Кулішем, людина поєднана з трансцендентним світом через 
універсальні цінності культури як Любов, Правда і Краса. Українській людині 
вони відкриваються через її тісний зв’язок з природою, бо за способом життя 
вона хлібороб. Життя в природі вчить хлібороба шанувати все, що в ній сутнє, 
бо воно є проявом «Вищої сили». А людську історію і соціальне життя – 
сприймати як прояв Провидіння Творця. Тоді як цивілізація через міський 
уклад життя відводить людину від істинного змісту Любові, Краси, Правди. 
Тому що спосіб життя людини міста змушує її жити не світом природи й 
духовних благ, а світом ремесла, торгівлі, промислів і керуватися виключно 
меркантильними міркуваннями. У неї раціонально-прагматичне ставлення до 
світу й іншої людини домінує над почуттєво-ціннісним. Поверхня життя 
закриває їй його глибинний смисл. Така людина-філістер «неминуче стає 
жертвою нудьги, з якою починає боротися будь-чим: балами, театрами, 
соціумом, картами, азартними іграми, кіньми, жінками, вином, подорожами і 
т. д. І тим не менше усього цього недостатньо, щоб впоратися з нудьгою, коли 
відсутність духовних потреб виключає можливість духовних насолод. Ось 
чому філістеру і властива для нього тупа, суха важність... Ніщо його не радує, 
ніщо не збурює ніщо не мотивує його до участі. Бо чуттєві насолоди скоро 
вичерпуються; соціум, що складається з таких же філістерів – швидко 
набридає; а гра в карти починає втомлювати. Щоправда, у нього залишаються 
ще радості марнославства, які полягають у тому, що він перевершує інших 
багатством, чи посадою/чином, чи впливом і владою, користуючись від них за 
це шаною; але він може вдовольнятись і тим, що, принаймні, знаходитись в 
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середовищі тих, хто домігся всього цього і таким чином купатись у променях 
їх блиску». [2, с.218]. 

Важливо відзначити, що хліборобові, як вважає Куліш, теж не чуже 
прагматично-раціональне ставлення до свого життєвого світу, бо природа 
вчить його вбачати в ній досконалу впорядкованість. Саме тому прагматичний 
раціоналізм лежить в основі способу господарювання жителя села. 
Універсально-культурні цінності народу, принцип прагматичного 
раціоналізму виражені в культурно-духовних традиціях народу, а їх зміст, 
вважає П. Куліш, як праоснова народного буття закодований у структурах 
народної мови. Саме вони й зумовлюють майбутній поступ народу. 

У «Листах з Хутора» П. Куліш зазначає, хоч якими б ви були освіченими, 
«…хоч би книжки німецькі так як справжні німці почитували, а проте своєї 
мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся. Тоді з вас будуть 
люди як слід, – тоді з вас буде громада шановна і вже на таку громаду ніхто 
своєї лапи не наложить» [1, с.256]. Особи з обмеженими, приземленими 
цінностями, вузьким кругозором, нульовим інтелектом, примітивними 
задатками стали культивуватись в сучасному світі, на нашу думку, саме через 
зручність і легкість маніпулювання ними. Сучасна людина має усвідомити, 
що шлях філістера – це шлях матеріального раба з обмеженими задатками, а з 
такими важелями сильного суспільства не збудувати. Отож, поєднаність 
освіченого розуму й почуттєво-ціннісного ставлення (серця) до світу гармоні-
зують життя людини в світі цивілізації і сприяють поступу суспільства.  
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RELIGIOUS WORLDVIEW AS A CONCEPT OF 

PHILOSOPHICAL REFLECTION 

Current Ukraine’s environment requires dramatic changes: when the belief in 

authorities and slogans is substituted by scientific evidence and a high culture of 

thinking, when ideology as a necessary aspect of spiritual activity expresses and 

protects the ideas of the whole humankind rather than the interests of individual 
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politicians or social groups as creation of universal human values is a guarantee of 

the preservation and development of both an individual and the society. Today, 

the society evidences radical changes in the existing stereotypes and dogmas that 

are directly related to the worldview aspect of social consciousness. This leads to 

rethinking of the meaning of life and searching for new ideals or returning to old 

traditions. This also leads to the calls to purify human values from an ideological 

stratum as well as to return religion its positive nature and give the church the 

opportunity to become more actively involved in the life of the society. At the 

same time, it is claimed that only religion can form a moral ground of an 

individual and their worldview. 

The issues of religion and consciousness were discussed in the research of 

both domestic and foreign authors: J. Baudrillard, E. Durkheim, E. Fromm, 

V. Gorsky, O. Kapitsa, S. Krymsky, etc. While some researchers addressed the 

religious picture of the world – C. Levi-Strauss, S. Krymsky, and S. Tokarev; 

another group – M. Andrianov, Yu. Borunkov, E. Durkheim, E. Fromm, 

V. Gorsky, and M. Shakhnovich – analyzed religion as a form of social 

consciousness as well as its structure, origin, and evolution. The third group of 

researchers – V. Chernyak, V. Garadzha, A. Kozyreva, L. Shashkova, etc. – 

discussed the correlation between faith and knowledge. However, the issue of 

analyzing religion as means of cognizing the world has not been addressed in 

detail yet. Therefore, a holistic view of a person’s religious-cognitive attitude to 

the world, considering that the object of cognition is surreal, and the person 

(subject of cognition) forms complex stages of cognitive activity in order to bring 

the surreal into actual existence in the human life, needs to be analyzed. 

The purpose of the article is to analyze the religious worldview, its features, 

the process of its formation, as well as its relation with social and cultural 

processes. 

The religious worldview emergence is a complex philosophical issue, as is 

the issue related to any type of worldview and public consciousness in general. It 

should be emphasized that, first of all, this is due to the fact that religious 

worldview genesis dates back ages ago, and therefore, modern scholars’ attempts 

to reconstruct it are relative in nature, while interpretations of archaeological 

artefacts and folklore are also, to a certain extent, purely hypothetical. Secondly, 

in the modern world, we often seek to explain the religious worldview’s 

origination and formation by social or psychological reasons, while omitting that 

the worldview formation is also related to the satisfaction of human cognitive 

needs. 

The very phenomenon of religious consciousness can only be analyzed in 

connection with considering the relation between material and ideal. Reflecting 

being as an objective side of this relation in the public consciousness and as an 

ideal side of public life reveals some difficulties in explaining this process. These 
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difficulties are explained not only by the fact that the religious consciousness has 

a complex structure, a long history of its existence, and certain carriers, but also 

by the fact that there are many approaches to the issue of the religious 

consciousness emergence as well as to the process of it reflecting the surrounding 

world and itself. The issue of the being reflection in the religious consciousness is 

a multifaceted one, and resolving it depends on the analysis of a significant 

amount of data obtained through a multidisciplinary approach to the issue. 

Therefore, the analysis of religious reflection is conducted in two directions: in 

the direction of philosophy, with the theory of reflection and gnoseology being 

concerned, and in the direction of other sciences analyzing a human, their activity, 

and consciousness.  

The study of religions from the standpoint of the theory of reflection implies 

appealing to the theory of practice in order to reveal the socially conditioned 

objective essence of a form of activity that is necessarily characterized as an 

illusory form of activity. Therefore, in the society’s material activity area it is 

necessary to distinguish such connections and relations as well as such essence of 

the material life that is transformed into the ideal life, becoming a form of 

religious attitude and religious awareness. Due to relative independence and 

isolation of religious consciousness, the goals that a person sets regarding their 

attitude to the supernatural are not always perceived by the person as practical 

goals. It is well established for any materialist that human goals are posed by the 

objective world and assume it; however, provided certain conditions, a person can 

create goals that are supposedly independent of them. 

Based on the analysis of the rich material presented by many researchers, we 

can state that the religious practice, which is enrooted in the early material 

production activity, separated itself as a material reflection of illusions in the 

human consciousness and as a secondary material activity mediated by it. 

Material production, followed by spiritual production, provided a tangible 

form of religious worship, i.e. ceremonies that, on the one hand, reflected material 

production and social relationships in general and, on the other hand, enshrined 

religious fantasies following the changes in social being as well as religious 

consciousness. Commodity driven relationships were formed in material 

production as well as in religious practice. Thus, the material life process induced 

the emergence of the basic forms of primeval beliefs, which obtained a cognitive 

nature and specifically manifested themselves in community relationships. 

Passive attitude and inertia of routine life with no creative activity and self-

realization make the consciousness passive and easily accessible for manipulating 

by both individuals and political structures. 

The issue of social and cultural transformation of the modern society poses a 

dilemma: either our cognition with its theoretical omnipotence and socio-

ideological modeling will lead the society to a dead end of unsolvable situations 
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and stagnation, or, via the super-sensual comprehension of reality, it will lead the 

society to ―eternal bliss‖. In addressing this dilemma, the modern church seeks to 

use scientific knowledge to substantiate its spiritual truth and pastoral role in the 

history of humankind or individual nations and is increasingly gaining its right for 

a God-given place in the life of the society and popularity in the mass 

consciousness, while science in its merger with production, when it becomes a 

productive force against a backdrop of nuclear, environmental, and social 

disasters, starts to lose its attractiveness and causes alertness and sometimes even 

fear of a regular person related to it after another ―victory‖ over nature or 

proclamation of a new model of social, economic, or political order. Particularly 

alarming are those aspects and areas of science that become ideological 

justification and defense of such elements of a political structure as the state, the 

political parties, the church, etc., and that form illusions of purely social 

(―equality‖, ―wise leadership‖, ―national unity‖, ―I‖ and ―we‖, etc.), psychological 

(mental equilibrium, drugs, autogenic training, social microclimate, etc.), and 

cognitive nature (omnipotence of the human mind, absolute insight into the 

secrets of nature, divine intuition, etc.). The emergence of these kinds of illusions 

is caused by the duality of the reality itself: on the one hand, its dialectical 

variability, reflected in various theoretical constructs related to the nature of true 

reality (supersensual, sensual, indefinite, phenomenological, or transcendental), 

and on the other hand, the multifunctional use of the society (political and 

economic, industrial, and social and group structure). In this favorable 

environment, the split of the consciousness into real and surreal occurs, with the 

surreal overtaking the real under certain conditions and a religious form of 

consciousness being formed as a result. In fact, the illusions are not a figment of 

people’s imagination that they need as a screen to conceal their own weakness, 

ignorance, or fear, but are rather a result of such relations and relationships in the 

society that involve a certain deformation of an element of the structure, with the 

relationships becoming unnatural, after which a bondage of the elements’ 

relations on an arbitrary social structure becomes easier, and the priority of the 

supernatural over the natural and of the surreal over the real is formed. 
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СУД, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА 

В РОМАНЕ ФРАНЦА КАФКИ «ПРОЦЕСС» 
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Франц Кафка привлекает внимание, среди выдающихся мастеров в 

истории мировой литературы, своим решительным отказом «отражения» 

реальности в ее собственной форме. Фактически, начиная с конца 20-х годов 

прошлого века любое модернистское и авангардное течение, возникшее в 

литературно-художественном мышлении Запада, объявляло Франца Кафку 

своим предшественником. Это, прежде всего, связано с невероятным 

семантическим богатством и потенциалом литературно-художественного 

наследия Ф.Кафки. Эта закономерность, в отношении к творчеству писателя 

продолжилась во второй половине ХХ века в литературе Латинской Америки, 

включающей в себя традиции западной литературы с одной стороны, и 

творческую деятельность местных жителей, с другой. Все это отражается в 

магическом реализме, который объединяет их во внутреннее единство. Такие 

новеллы писателя как «Превращение», «Приговор», романы «Процесс», 

«Замок» являются ценными образцами искусства, включающими в себя 

эстетические принципы стиля магического реализма.  

Ф. Кафка в своем произведении «Процесс», считающимся вершиной 

литературного кредо, использовал жанр романа-притчи, позволивший ему 

раскрыть литературно-эстетические возможности магического реализма 

путем обобщения. Произведение, написанное в крайне редком литературно-

художественном стиле во внутреннем единстве воссоединяет в себе 

особенности модернизма, магического реализма и экзистенциализма [3, 

с.511]. 

Чтение романа-притчи как хроники тоталитарного времени, 

обладающего очевидными символическими элементами о странном судебном 

процессе, связанном с Йозефом К., толкование случившегося с ним, как 

неравную борьбу человека с антигуманной системой, составляет только 

поверхностный уровень семантики произведения. В XX веке, свершение 

Октябрьской революции 1917 года, затем установление коммунистического 

режима в СССР, фашистского и тоталитарного режима в таких странах как 
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Италия, Германия, Испания и Португалия стали яркими примерами, 

исполнения пророчества данного поверхностного уровня произведения 

Кафки, так как мастер еще в 1914 году обращался к человечеству с призывом 

«спасите себя». Все изображенные здесь факты – неожиданное, без каких-

либо разумных причин заключение в тюрьму человека, чувство страха, 

морально и духовно ломающее, разрушающее бездействие человека, 

отсутствие способности сопротивляться, потеря самоуверенности и поиск 

помощи в состоянии паники со стороны друзей и знакомых для выхода из 

ситуации, судебная система, считающая человека своим врагом и 

равнодушная к человеческим мукам, предательство закона бюрократии, 

которая ни на что не годится, кроме как возится с бумагами и тех кто ей 

служит очень хорошо известно людям, которые жили в ХХ веке и которым 

суждено было жить в тоталитарном обществе и увидеть все его стороны. 

На самом деле, в произведении описываются два судебных процесса, 

которые начались и продолжаются параллельно: один из них это процесс, 

который ведется обществом, являющееся априори врагом человека, 

обвиняющее его на основании суждений других людей, учреждений и 

организаций, требующее свершения суда и наказания; другой же – судебный 

процесс, который ведет сам человек, несущий ответственность за все то, что 

произошло с ним со дня его рождения вплоть до самой смерти. От первого 

судебного процесса можно как-то уйти – избежать наказания, продемонстри-

ровав неподчинение системе. Но невозможно уйти от суда, который человек 

сам вершит над своей совестью. Если в первом случае, человек заранее, на 

инстинктивном уровне, чувствуя враждебное отношение общества к нему, 

предпочитает отвергать его аргументы, то во втором случае нельзя избежать 

приговора суда. Здесь приговор окончательный, и никакие жалобы, связанные 

с приговором внутреннего суда не принимаются.  

Йозеф К. с одной стороны сталкивается с давлением общества, с другой 

стороны, он обязан отвечать на обвинения, которые предъявляет его 

собственная совесть к нему. Он виновен перед судом своей совести, став тем 

самым, носителем грехов всего человеческого рода. Именно итог этого 

внутреннего суда, проясняет смысл последнего предложения в произведении: 

―Как собака! – сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить 

его‖ [2, с.331]. 

С другой стороны, Йозеф К. воспринимает обвинение в жестоком 

убийстве, ни как результат своей застенчивости, а как свершение правосудия 

за и не заслуживает имени настоящего «человека». Во время судебного 

процесса он осознает, что он настолько слабый, что не способен 

сопротивляться несправедливости. Это, в свою очередь, связано с тем, что 

Йозеф К. осознал свою вину и, по крайней мере, в последний момент своей 

жизни, подчинился [1, с.153]. 
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Несмотря на то, что произведение называется «Процесс», то есть, якобы, 

речь идет об одном процессе одного судебного разбирательства, на самом 

деле оно включает в себя два разных судебных процесса. Первый – это 

публичное судебное разбирательство, которое построено лишь на обвинении 

отдельных лиц, и при этом, суду не представлены никакие веские причины и 

доказательства. Второй – это личный суд, в котором человек осознает 

несостоятельность своего существования и моральных, этических ценностей, 

которыми он руководствовался всю свою жизнь. Публичный судебный 

процесс носит символический характер и cвершает его над человеком 

тоталитарный режим, который был установлен во многих странах Европы; и 

все это на десятилетия раньше предвидел дальновидный художник и 

мастерски описал в своем произведении. Хотя эти процессы по сути чужды 

друг другу, и принципиально отличаются друг от друга, фактически полная 

абсурдность мира объединяет их как причину и следствие, создавая условия 

для их свершения. 

Именно на этом основании судебный процесс, описанный Кафкой, 

отражает фундаментальные проблемы ХХ века и предоставляет подробную 

информацию о реальности нашего времени. На первый взгляд, лицо, 

обвиняемое перед публичным тоталитарным судом не совершая никаких 

преступлений, все же является виновным перед своей совестью на 

собственном суде. Косвенно, человек своей пассивностью принимает участие 

в построении тотального репрессивного механизма, который неоднократно 

унижал его как личность, и таких же как он многочисленных людей в мире – 

значит он также виноват в сложившейся ситуации в мире. Искусно используя 

принципы магического реализма, Ф. Кафка смог объединить эти два судебные 

процесса как в диахронном, так и синхронном отрезках, используя в основе 

принцип первоначального греха, который нашел свое отражение в Библии и 

сопровождал человеческое общество в течении всей истории. 

Автор в «Суде» («Процесс» – Г.А.) очень ярко изобразил, как 

правительство и государство овладевали жизнью людей и обращались с ними 

так, как им заблагорассудится, а точнее, превращали в ад жизнь умных и 

избранных. В произведении «Замок» Кафка наглядно показал то, как 

государственная система монополизировала все блага жизни и не подпускает 

к ним тех, кто им не нравится [7]. 

Герои всех произведений Кафки в определенном смысле очень 

драматично и очень трагично взаимосвязаны с миром, обществом и даже с 

самими собой. Именно поэтому, неправильно сводить сложное противо-

речивое отношение «человек-мир» однозначно к формуле «система давит на 

личность». Однако, следует отметить, что автор добился олицетворения 

сложных и противоречивых отношений мира и человека в соответствии с 

принципами магического реализма.  
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Thomas Stearns Eliot a poet, essayist, publisher, playwright, and literary and 

social critic, is one the leading figures of XX century literature. T.S. Eliot’s poetry 
reveals the true nature of the material world. Various historical events such as 
World War I and Civil Rights protests laid the basis for the literary movement 
Modernism. Modern characters in poetry are described as individuals alienated 
from the people around them. They were completely lost and despaired. People 
did not believe in anybody celebrating inner strength. This led to the 
communication distortion between men and women. The attitude towards women 
in Eliot’s poetry was quite debatable and changeable. Women in that time fought 
for their independence in the family and society, had a lot of privileges, moved 
into male-dominated occupations and were financially independent. In the poems 
―The Portrait of the Lady‖, ―Cousin Nancy‖, ―Aunt Helen‖, he depicts the female 
characters as evils failing to communicate with the men or people generally. If we 
compare female characters of Victorian and modernistic literature, we can observe 
the changing roles of a woman considerably.  

The ultimate goal for Victorian age women forced to marry and have children. 
However, Thomas Eliot described women as independent individuals and unwilling 
to get married. They were mostly alone, suffering from depression and alienation. 
The women of modern literature were economically independent working figures 
mostly living in a luxury. They were leading infertile lifestyles. As time passed, due 
to historical and social changes, traditional characters in literature experienced a 
transformation. The women were no longer helpless, miserable and defenseless 
creatures terrified by male strength. Women were inactive participants obeying male 
pressure until the modernistic period. However, in Eliot’s poetry women played a 
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significant role in society. In the early stages, the poets’ attitude toward women was 
negative. They were depicted as evil characters seducing the man. The relationship 
between the two genders was infertile and lasted only a short period. They could not 
understand and feel what true love was. Men and women were together only to 
satisfy their sexual desire. Women’s emotional state was full of despair, sadness, 
and emptiness. In the XIX century, the roles of women were household duties and 
childcare. Public activities were confined to most men. People had religious beliefs 
conformed to social norms. During the Edwardian period, work opportunities and 
wages for women were lower than male counterparts. Men were powerful over 
women financially and socially.  

The First World War (1914-1918) disrupted gender norms, and the idealized 
gender paradigm broke down quickly. In 1918, women had the right to vote as a 
result of the Women Suffrage Movement. The men were not dominant figures in the 
family which caused great problems in the family life breaking down the traditional 
family structure. No pure love existed in that society. For Prufrock, love is 
considered a physical attraction rather being an emotional feeling. In the poem ―The 
Love Song of J.Alfred Prufrock‖ the woman inclined worldly goods. In Eliot’s 
poetry, the women-led two lives. They appeared to be honest, decent ladies 
externally, suffering spiritual waste internally. They were leading existential form 
called death in life. Women's characters were spiritually dead deprived of pleasure 
and passion. Although such women were followed by the desire for death, they 
were not courageous enough to commit suicide. The women who were in search of 
virtuous behavior could not identify good and evil forces. They lost their desire to 
live and continue to have a stagnant lifestyle unenthusiastically. The women who 
lived in a society where material values prevail wished to have a community free 
from affliction. Such features are conveyed in literary works like ―Waste Land‖, 
―Ash Wednesday‖, ―The Journey of Magi‖.  

―The Portrait of a Lady‖ is one of his works that woman character, her internal 
perturbation, loneliness was portrayed. The man felt that he was threatened by the 
woman, but he was feeling annoyed because he could not answer her love proposal. 
This was not new in T.S.Eliot’s poetry because Prufrock also sensed danger from a 
woman he met and that raised unwanted feelings for her. By using satirical humor, 
the narrator exposes her inner world, hidden behind the scene of the aristocracy. He 
demonstrates the oppression and violence of polite people of the poetic society 
within social constraints. The atmosphere of her room was calling to mind the grave 
of Juliet. This was making harmony with the half-dead, half-alive mood of lady. 
The only difference is that Juliet voluntarily embraced this condition from her 
endless desire for love while this lady rendered herself due to hunger for love. 

Thomas Eliot’s ambivalent attitudes toward women were rooted in the 
conversion to Anglicanism from Unitarianism. After this event, women in 
T.S.Eliot’s poetry were represented in the illuminated shadow as Eve and the Virgin 
Mary. The depiction of woman characters is various in the ―Ash Wednesday‖ poem. 
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Even T.S.Eliot idealize and value woman like a Blessed Mary. Here, women play 
the role of a bridge between the two worlds, the material, and the spiritual world. 
Although she is compared to Mother Mary, she is also a worldly creature with 
hetero sentiment and emotion and belongs to the material world. Women express 
secular and heavenly love in themselves. She has a tenacity to make fountains 
stronger, spring with more fresh-colored. Thus, T.S.Eliot’s femininity insight 
changed from negative, exility to positive and richness. In his poems, he prayed for 
the guilty woman to be free from the hardships and sins committed by her. The 
women characters were reflected in the image of Mary, a divine being that is the 
embodiment of purity and innocence, which helps to revive in the last poems.  

In conclusion, Thomas Stearns Eliot one of the leading figures in literature 
had ambiguous opinions about women in his poetry. We can divide his literary 
works into two parts considering his viewpoints on women: The first period in 
which he characterizes women as negative creatures, and the second period of his 
literary activity where the poet compared the feminine characters to Eve and the 
Virgin Mary. Women transformed evil to divine creatures.  
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ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ  

КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Загальне спрямування виховного процесу, його зміст, методика та 
організація мають підпорядковуватися принципам виховання – системі 
вихідних вимог, які випливають із загальних і специфічних закономірностей 
виховання та охоплюють усі сторони процесу. Відповідно до трьох основних 
методологічних підходів до тлумачення сутності виховання (загально-
педагогічного, редукційного та інтеграційного), науковці виділяють три 
групи педагогічних принципів: соціально-педагогічні (педагогічні, соціальні, 
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загальні), методичні (дидактичні) та специфічні (додаткові) [1 та ін.]. У 
контексті дослідження проблем білінгвального спілкування з-поміж 
соціально-педагогічних принципів рушійними є принципи: 1) гуманістичної 
спрямованості; 2) єдності навчання і виховання; 3) культуровідповідності; 
4) неперервності та наступності виховання. 

Методичні принципи виховання не є усталеними, а тому можуть уточню-
ватися залежно від специфіки педагогічного процесу та закономірностей 
реалізації навчально-виховної діяльності на заняттях. Оскільки ці принципи 
стосуються суб’єктів виховання та методики їхньої діяльності, вони зводяться 
вченими: до гуманізму та опори на позитивні якості у колективі та окремої 
особистості; до поєднання комплексного, диференційованого та індивіду-
ального підходів; до єдності й спадковості виховних упливів тощо [2 та ін.]. 
Виходячи з мети та завдань виховання білінгвальної культури спілкування у 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів (далі ВПНЗ), ці принципи 
обумовлюють особливості навчання та оволодіння системою спеціальних 
знань, формування та вдосконалення таких умінь, які забезпечують здійснення 
майбутніми педагогами продуктивного білінгвального спілкування. Серед 
таких принципів виділено наступні: 1) комунікативно-мовленнєвого спряму-
вання; 2) урахування особливостей іноземної та рідної мов; 3) навчання і 
виховання на мовленнєвих зразках і прикладі викладача; 4) взаємозв’язку 
основних видів мовленнєвої діяльності; 5) культурознавчого спрямування 
навчального матеріалу. Реалізація таких принципів забезпечує засвоєння, 
поступове розширення та поглиблення спеціальних знань, сприяє якісним 
змінам у розвитку відповідних умінь студентів, призводить до встановлення 
міжпредметних зв’язків, готує майбутніх педагогів до засвоєння наступного 
матеріалу тощо. 

Специфічні принципи виховання стосуються особливих закономірностей 
побудови навчально-виховного процесу, зокрема навчально-пізнавальної 
діяльності, та містять принципи свідомості, самодіяльності та активності 
вихованців [3 та ін.]. У рамках дослідження культури білінгвального 
спілкування зазначені принципи охоплюють використання технологічних 
підходів для побудови алгоритму виховання цієї культури у студентів ВПНЗ. 
Виходячи із специфіки проблеми білінгвальної культури спілкування 
майбутніх педагогів та особливостей виховання у них цієї культури, 
виокремлено ще й такі специфічні принципи її виховання, як: 1) виховання на 
традиціях національної та іншомовної культур; 2) принцип єдності 
морального, професійного, національно-патріотичного, інтернаціонального 
виховання і виховання білінгвальної культури спілкування у студентів ВПНЗ; 
3) урахування специфіки лінгвістичних і педагогічних дисциплін для 
виховання білінгвокультурної особистості майбутнього педагога; 4) принцип 
єдності свідомості та вербальної поведінки студентів під час білінгвального 
спілкування та бікультурної взаємодії [4 та ін.]. 
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Оскільки кількість принципів виховання може збільшуватися відповідно 
до розвитку і вдосконалення виховних процесів у тій чи іншій галузі, виділено 
додаткові, серед яких: 1) принцип потреби у білінгвальному спілкуванні; 
2) принцип діалогу культур; 3) принцип толерантності; 4) принцип 
інкультурації; 5) принцип акультурації. Реалізація зазначених принципів 
дозволяє: інтегрувати білінгвальний аспект виховання білінгвальної 
культури спілкування у студентів у процес їхньої професійної підготовки та 
взаємодії у ВПНЗ; визначити інтерактивні методи, засоби та форми 
взаємодії відповідно до мети виховання білінгвальної культури спілкування 
в майбутніх педагогів. Розглянемо ці принципи більш детально. 

Підґрунтям для виділення принципу потреби у білінгвальному 
спілкуванні є твердження, що людина не може повноцінно розвиватися без 
взаємодії та спілкування із представниками інших націй та культур [5 та ін.]. 
Принцип діалогу культур передбачає створення відповідних дидактико-
методичних умов для вивчення іншомовної культури та загальнолюдських 
цінностей, а також їх паралельне зіставлення з національною культурою та 
цінностями у процесі формування відповідних умінь, необхідних для 
здійснення продуктивного білінгвального спілкування. Реалізація зазначеного 
принципу спрямована на виховання білінгвокультурної особистості студента 
як суб’єкта двох культур. Принцип толерантності трактується як один із 
основних принципів виховання білінгвальної культури спілкування у 
студентів ВПНЗ, сутність якого полягає у вихованні толерантного ставлення і 
терпимості до представників іншої національності. Таке ставлення знаходить 
своє вираження у розумінні та прийнятті майбутніми педагогами відмінностей 
та особливостей іншої культури і забезпечує продуктивне білінгвальне 
спілкування та ефективну бікультурну взаємодію. Принцип інкультурації 
передбачає неперервний процес залучення людини до культури своєї нації. 
Принцип акультурації, основою якого є входження людини в іншу культуру, 
сприяє формуванню вміння розуміти, приймати і поважати культурні 
відмінності співрозмовника. Реалізація даного принципу забезпечує успішну 
соціалізацію майбутніх педагогів, їхню адаптацію до нових умов бікультурної 
взаємодії, взаєморозуміння під час білінгвального спілкування і формування в 
них культурного плюралізму.  

Таким чином, уніфікована система принципів виховання білінгвальної 
культури спілкування інтегрує три групи принципів у цілісний процес 
виховання цієї культури у студентів ВПНЗ. З’ясовано, що виховання 
білінгвальної культури спілкування у студентів ВПНЗ передбачає не лише 
формування у них білінгвізму і надання майбутнім педагогам знань про 
особливості національної та іншомовної культур. Таке виховання має також 
забезпечувати: прийняття студентами існуючих відмінностей між різними 
культурами та інтеріоризацію культурних цінностей своєї та іншої націй; 
засвоєння інтегрованих знань про білінгвальну культуру спілкування; 
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формування толерантних настанов на здійснення білінгвального спілкування; 
формування у студентів умінь здійснювати продуктивне білінгвальне 
спілкування; готовність формувати такі вміння та передавати досвід такого 
спілкування майбутнім учням.  
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Изучение публицистики Курта Воннегута позволяет по-новому взглянуть 
на творчество писателя, чей авторитет в глазах американской аудитории 
чрезвычайно велик по сей день. Об этом можно судить, исходя не только из 
объема переизданий его книг, но также из того, что интерес к его персоне не 
затухает в рядах литературоведов. Научная новизна статьи заключается в том, 
что она является первым исследованием, которое затрагивает различные 
аспекты публицистики Воннегута: начиная с проблематики и жанрового 
своеобразия и заканчивая ее внедрением в тексты романов.  

Американский писатель немецкого происхождения Курт Воннегут 
родился 11 ноября 1922 года в городе Индианаполис известного своей 
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консервативной средой штата Индиана, в успешной семье архитектора с 
неопределившимися политическими и теологическими взглядами. 
Этимология фамилии Воннегут, по признанию самого писателя, связана с 
«небольшой немецкой Военной, протекающей вдалеке» [1, c.128].  

Курт Воннегут принимал непосредственное участие во Второй мировой 

войне. Сам писатель в своеобразной форме вспоминает своѐ возвращение с 

войны: «Когда я вернулся домой, мой дядя Дэн прижал меня к себе и сказал: 

«Да, вот теперь ты уже мужчина!» После этих слов я впервые в жизни чуть 

было не убил одного немца». Это важное событие в жизни Воннегута стало 

темой созданного в 1969 году романа писателя «Бойня № 5». Бомбардировка 

Дрездена может показаться причиной в высшей степени безнадѐжного, 

пессимистического отношения Воннегута к миру. 

Первые два романа писателя «Механическое пианино» (1952) и 

«Сирены Титана» (1959) могут считаться полностью фантастическими. В 

последующих романах, несмотря на наличие в сюжете многих из них 

фантастического героя Кильгора Троута, сам автор неоднократно выступал 

против отнесения его произведений к фантастическим. Среди других 

ценных его романов следует назвать такие, как «Ночная мама» (1962), 

«Колыбель для кошки» (1963), «Завтрак чемпиона» (1973), «Тюрьма» 

(1973), «Галапагосса» (1985), «Синяя борода» (1987). 

В целом творчество Курта Воннегута весьма отличается богатым 

содержанием и разнообразием. Каждое его произведение основано на живых 

жизненных наблюдениях. Воннегут никогда не оставался равнодушным к 

событиям, происходившим вокруг него, и к окружавшим его людям. Он 

пришѐл в этот мир для того, чтобы писать, словно был в регулярном поиске 

каких-то истин. Его живые наблюдения и следы богатого мировидения 

отражены в богатом литературном наследии писателя. При знакомстве с его 

произведениями читатель словно начинает видеть мир новым взглядом. 

Курт Воннегут обладал профессиональным талантом в области создания 

романа. До издания в 1959 году романа «Сирены Титана» Воннегут 

публиковал в журналах десятки рассказов, которые постепенно сделали его 

известным. После «Сирен Титана» увидели свет четыре его романа, однако 

мировую славу писателю принѐс изданный в 1969 году роман «Бойня № 5, 

или Крестовый поход детей» [2, c.256]. 

В одном из интервью Воннегут, говоря о писательском труде, использует 

несколько неожиданное, но действенное сравнение. Курт отмечает, что 

писатель на этой планете подобен соловью на шахте. В прошлом шахтѐры для 

проверки наличия на дне колодца опасных газов, спускаясь в него, брали с 

собой соловья. Именно соловьи очень чувствительны к малейшим 

изменениям в атмосфере, которые незаметны для человека. И далее Воннегут 

продолжает: писатель является чрезвычайно чувствительной клеткой для 
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человеческого организма, и клетка должна реагировать прежде всего на те 

вещи, которые могут принести вред человечеству. 

В своих интервью, на встречах в университетах Курт Воннегут 
неизменно повторял, что у него нет особой литературной теории, для него 
существует одно правило: писатель должен служить человечеству! 

По сути не только во вступительных словах к своим романам, но и в 
многочисленных интервью, на первый взгляд, посвящѐнных политике, 
жизни, хобби, он выступал с одной позиции – гуманизма. Определив для 

себя гуманизм как исходный принцип оценки описываемых событий и 
людей, он, всякий раз взявшись за перо, обращался к идеалам 
человеколюбия. В своих интервью он отмечал, что удручѐн верой людей в 
социальный дарвинизм; его любимым словом было: «Аминь!», а часто 

повторяемым: «Прошу прощения» [3, c.285-286].  
Роман «Колыбель для кошки» является пародией на догмы религии и 

науки, созданной на основе постмодернистских элементов типа самопос-

троения, выдуманности произведения, что было свойственно метароманам и 
новому взгляду на исторические события в Америке 50-х годов. В начале 
романа из уст рассказчика мы узнаѐм, что он намерен написать книгу. Книга 

посвящена атомным бомбам со ссылкой на специальные книги, научные 
статьи, документы, реакцию американцев в день, когда была сброшена 
бомба на Хиросиму. «Словом, когда я был немного моложе, чем теперь, я 
начал собирать материал для написания книги «Последний день мира». Я 

принял решение написать документальную книгу. Книга была задумана как 
своеобразный отчѐт о том, чем были заняты американцы в тот день, когда на 
японский город Хиросима была сброшена первая атомная бомба. Это 

должна была быть книга в христианском духе. Тогда я был христианином. 
Теперь я боконист». В «Колыбели для кошки» интертекстуальность 
обеспечивается эффективным способом. Приводимые в тексте цитаты – это 

не сухие оцифрованные выдержки, это ссылки на различного рода тексты, и 
с помощью данного метода Воннегут проводит параллель для читателя 
между прошлым и настоящим. Этот роман есть история написания книги 
одним журналистом. Писатель Джон (или Иона) намеревается написать 

книгу о трагическом дне первой атомной бомбардировки, для чего 
встречается, переписывается с разными людьми, делится с читателем о 
прочитанных по данной проблеме книгах, занимается сбором документации 

и, на первый взгляд, читателю кажется, что весь этот поток информации не 
имеет никакого отношения к цели. Однако на деле вся эта информация в той 
или иной степени касается поставленной проблемы. 

Когда произносится имя Воннегута, прежде всего возникает ассоциация 
с юмором и иронией. Только с острым юмором, болезненной иронией. Курт 
Воннегут – приверженец такого эстетического воздействия, что читатель с 
прочитыванием каждой страницы как бы превращается во фрагмент романа, 
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преображается в образ, стоящий в центре описываемых событий. Вынести 
что-либо из его романов, выбрать свой подход к ним, ощутить свои 
интерпретации – всѐ это зависит от эрудиции, опыта, мировидения читателя, 

его отношения к литературе. 
«Бойня № 5», которая вошла в число 100 лучших англоязычных 

романов, увидела свет в то время, когда первое дитя человеческое (Нил 

Армстронг) ступило на Луну, а американские солдаты учинили геноцид над 
мирным населением вьетнамской деревни Май-Лайда… Во время 
публикации романа общественно-политическая ситуация в мире была 
весьма нестабильной. И в скором времени роман оказывается под запретом. 

Однако, несмотря на все запреты, как было отмечено, «Бойня № 5» вошла в 
число 100 лучших англоязычных романов. 

Тема романа связана с историческим событием бомбардировки в 1945 

году Дрездена военными силами США и Англии. Курт Воннегут был одним 
из живых свидетелей этой трагедии, которая унесла 135.000 жизней. На 
писателя произвели глубокое впечатление развалины города Дрездена, 

массовые расстрелы тысяч людей. Таково первое предложение романа: 
«Можно сказать, всѐ, что я пишу, соответствует истине. По крайней мере, 
то, что касается войны» [4]. Без сомнения, многое, что происходит с 
главным героем романа Билли Пилигримом, пережито самим писателем. 

Однако в произведении правда и вымысел переходят друг в друга. Как бы 
стѐрты границы между реальностью и вымыслом. К тому же, главное не в 
том, что описываемые события произошли с самим писателем, поскольку 

трудно однозначно утверждать что-либо. Да и сам писатель не 
заинтересован в зацикленности читателя на этом вопросе. Поскольку 
основной посыл романа совсем в другом. 

И в данном романе автор выделяется своим ироническим отношением к 
описываемому. Он настолько мастерски представляет события, что читатель 
смеѐтся даже над самой тяжѐлой трагедией. Однако внутри этого смеха 
ощущается и боль и чувствуется некая вина за внезапно вызванный смех. 
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Для индейцев вторая половина ХХ века была охарактеризована как 

период больших перемен, как в литературе, так и в социальной и 
политической жизни. Это культурное возрождение определяется термином 
«индейско-американское возрождение». Однако, индейские писатели ведут 

борьбу за то, чтобы прославить свою литературу и доказать себя даже в 
настоящее время. Несмотря на то, что индейская письменная литература 
сформировалась на английском языке, в этих образцах находят свое 

отражение культурные ценности и верования, пришедшие из древних веков 
и передающиеся из поколения в поколение. Современные индейские 
литературные образцы, основанные на устном народном творчестве, 
становятся основными средствами для изучения обычаев, традиций, 

религиозных взглядов, истории, социальных отношений и жизненного устоя 
каждого племени. Писатели индейского происхождения, в своих 
произведениях, ставят ряд важных вопросов – таких как, человек, процесс 

самоидентификации и познания себя, связь между человеком и природой, а 
также проблемы человека и общества (здесь имеется ввиду племя). 

«Ряд известных романов американских индейцев построен вокруг 
общей темы отчуждения и культурного конфликта. Джанетт К. Мюррей 

отмечает, что романы в этой категории имеют характеристики «истории 
инициации». Основной принцип темы «инициации» заключается в том, что 
молодой человек должен в какой-то момент осознать, во что он верит и как 

он собирается дальше жить. Противостояние в межкультурных конфликтах 
в этих историях, является неизбежным этапом взросления. Это можно 
отложить на время, но этого нельзя полностью избежать» [4, с.161]. 

Для молодого человека, который старается остаться верным своей 
этнической принадлежности, неизбежно столкновение с американским 
обществом. Основная причина сталкивания героя с такой проблемой 
исходит из-за наличия у него смешанных ген. Из истории известно, что 

европейцы, начавшие поселяться на Американском континенте, старались 
уменьшить количество местных жителей различными путями. Одним из этих 
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путей были смешанные браки. Человек, в жилах которого течет и индейская, и 
англо-американская кровь, с одной стороны, не мог оставаться верным 
племенным верованиям и традициям. С другой стороны, он не соответствовал 

миру «белых», стремительно меняющемуся американскому обществу. Для 
выживания и борьбы у него не было другого выхода кроме как вступить в мир 
белых. Таким образом, индивид, в жилах которого течет индейская кровь, 

старается занять место в американском обществе как личность, однако будучи 
непринятым со стороны белых как «человек», подвергаясь психологическому 
давлению и расовой дискриминации впадает в депрессию и отстраняется от 
общества. Противостояние культур, трудности, с которыми сталкивается 

страдающий и одинокий индивид, составляют основную линию произведений 
многих индейско-американских писателей. 

Лесли Мармон Силко (1948) – представительница Индейского Возрождения, 

и одна из выдающихся писательниц нашего времени. Она сама является 

представителем смешанной расы, и тем самым впитала в себя воздействие 

различных культур. Лесли, считается одной из известных писательниц, 

которая в своих работах отражает индейско-американскую проблему, а 

также создает своеобразные и неповторимые лирические образы. Несмотря 

на то, что в ее жилах течет кровь трех разных народов (мексиканская, 

индейская и англо-американская), писательница выросшая в Лагуне Пуэбло, 

осталась верной данной культуре, и всегда называет себя индейской 

женщиной.  

В своих произведениях (романы: ―Церемония‖ (1977), ―Альманах 

мертвецов‖ (1991), рассказы и сборники стихов: ―Сказочник‖ (1981) и 

―Святая вода: Проза и картины‖ (1994)) основная тема, которую 

рассматривает и олицетворяет Силко, на основе услышанных от членов 

своей семьи сказок и легенд, – попытки защиты индейцев, отчужденных и 

отстраненных от американского общества и их борьба за жизнь. В своем 

рассказе «Человек, который вызывает дождь», написанном в 1968 году 

Силко привлекает внимание к верованиям индейцев Пуэбло, связанных со 

смертью и природой. ―Народ Пуэбло верит, что тучи это души мертвецов и 

они из мира духов‖ [6, с.76]. 

В рассказе говорится, о том что молодые индейцы, привязанные к 

своим древним верованиям, устраивали особые обряды своим умершим 

предкам, относились с большим вниманием и уважением к ним во время 

похорон. Ведь, согласно их вере, он вернется к себе домой вместе с 

дождевыми тучами. Важным эпизодом, привлекающим внимание в рассказе 

является просьба молодых индейцев у христианского священника 

обрызгивать могилу старика. Так, в начале рассказа главный герой пытался 

похоронить своего деда именно согласно индейским обрядам, однако затем 

передумал, потому что сам был христианином.  
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―Leon turned to look up at the high blue mountains in the deep snow that 

reflected a faint red light from the west. He felt good because it was finished, and 

he was happy about the sprinkling of the holy water; now the old man could send 

them big thunderclouds for sure‖ [5, с.136] (Леон повернулся, чтобы 

посмотреть на высокие голубые горы в глубоком снегу, отражающий, 

слабый красный свет с запада. Он чувствовал себя хорошо, потому что все 

закончилось, и он был рад обрызгиванию святой водой; теперь старик 

наверняка может послать им большие грозовые тучи.).  

Тот факт, что Силко является представителем смешанной расы, 

затронуло все творчество писательницы. Привнеся в свои произведения 

события, с которыми она сама сталкивалась или слышала, на примере 

эпизода «обрызгивания святой водой», указала на принятие индейцами 

христианства. Как известно, из исторических событий, с момента 

вступления европейцев на американский континент, они воспользовались 

религией, являющейся самым уязвимым местом, для подчинения себе 

местного населения. Для ассимиляции индейцев и отдаления их от своих 

национально-культурных ценностей нужно было заставить их забыть свои 

древние верования. Однако, Силко в этом рассказе показывает, как индейцы 

не отдаляются от своих традиций и верований, а тайно сохраняют их.  

Название рассказа «Человек, который вызывает дождь», на самом деле, 

показывает резкое отличие между индейской культурой и культурой 

белокожих граждан США. По христианскому верованию дождевые тучи 

может посылать только Бог. Однако, на основании древних религиозных 

верований индейцев, каждый умерший человек может попросить у 

дождевых туч прийти в его родные края.  

Другая идея рассказа – это мировоззрение индейцев, связанное с тем, 

что существование общества превыше существования одного индивида. По 

их мнению, смерть одного индивида не может серьезно повлиять на жизнь 

социальной группы, так как настоящая жизнь начинается после смерти. 

Умерший человек, превращаясь в дождевые тучи возвращается в свой 

родной край, к своим близким.  

В своих рассказах Силко, вдохновленная опытом Пуэбло, отражает 

индейско-американское общество, и их своеобразную культуру, прошлое и 

сегодняшний день. Автор, написавшая свои произведения, вдохновленная 

образцами древнего фольклора, выполняет свой долг, напоминая 

современным индейцам о том, что устная народная литература является 

очень важной частью их жизни. Силко, будучи талантливым писателем, 

стала источником вдохновения для своих современников и последующих 

после себя писателей, а также двигающей силой возрождения индейско-

американской культуры.  
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ELLIPSIS AND SEMANTIC EXPANSION OF THE TEXT 
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Increase of investigations on text linguistics and text syntax creates ample 

facilities to study the phenomenon of ellipsis. Investigations show that ellipsis is 

one of the structural means of the text and it occupies its own place as to the 

means of text creation. In the text ellipsis appears when in one of the components 

a certain unit does not take part but its absence is of formal character. The unit, 

which is subjected to ellipsis, despite the fact that does not take part in the text it 

is possible to restore it. 

It is clear that ellipsis is characterized by the zero anaphor case. But to 

equalize the zero member component with the substitute component is of some 

argument, because filling up the place by the omitted component alongside 

demanding repetition, the absence of this member does not do any harm to the 

completion of the syntactic structure. In the syntactic constructions in which a 

substitute takes part it is also possible to fill up its place by repetition, but unless 

in the syntactic construction substitute and the unit which is substituted or the 

units take part in the construction, then the construction loses its completion. 
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In the normative grammar of the English language each sentence is 

determined by subject and predicate structure. Any diversion from this structure is 

accepted as omition of a certain sentence member or ellipsis. 

―My husband is in Atlantic City, where they are trying out ―Dear Dora‖, the 

musical version of ―David Copperfield‖. My husband wrote the score. He used 

to take me along these out-of-town openings, but not any more‖ (Ring Lardner). 

In this example there is no phenomenon of ellipsis. Anaphoric relation has 

created possibility of substituting a referential means determining the same 

subject (my husband) with the other one (he). So, we may come to the conclusion 

that, only zero anaphoric case is similar with ellipsis, but in the case where 

substitute is used distinction is different. But we must also note that the relation 

between the object which is substituted and the subject may show itself 

differently.  

If in one case this relation is determined by the same subject or the object by 

other referential means, in the other case substitute is not the adequate means of 

the object which it substitutes.  

For e.g. In the above – mentioned example the speech of the speaker is about 

her husband. In a certain part of the communicative act the speaker instead of the 

word combination my husband uses the pronoun in the third person singular. In 

another part of the communication act the speaker may substitute the word 

combination ―My husband‖ with the concrete person’s name. These are different 

linguistic means, determining the same subject. All three means possess 

relationship with the person and can be used as a unit of nomination. During the 

substitution other cases unlike these ones can be registered, which as to their 

essence become similar with the phenomenon of ellipsis.  

Mr. Stuart and M.Dalrymple note the possibility of ellipsis of certain long 

expressions and even sentence and sentence sequences by the help of 

substitutions [2, p.399-452].  

In linguistics the problem of zero sign has been investigated by different 

scientists Ferdinand de Saussure by comparing the existence as a linguistic value 

with absence as linguistic expression, has included zero unit, the conception of 

zero sign [4, p.119].  

Sh.Balli distinguishes the zero sign with grammatical value from ellipsis. He 

names ellipsis as the repetition and anticipation of elements obligatorily taking 

part in the context or its existence indicated by the situation. ―We understand 

ellipsis as the imagination given by anaphoric and deictic elements‖ [1, p.175]. 

A sentence is the initial and main language form of the expression of the 

thought. Its construction and semantics are based on the logical analysis. Just in 

the communicative syntax interrelation of units with the thinking and language 

and speech in communicative syntax and their attitudes directly are noticeable. 
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By this time a sentence is membered not only as to its members, but also as 

to its meaning and as to the elements indicating the importance of the expansion 

of the information. In this process syntactic units act as logical-grammatical and 

as stylistic units. 

―Silas knew the information he had gleaned from his victims would come as 

a shock. "Teacher, all four confirmed the existence of the clef de voûte... the 

legendary keystone." 

He heard a quick intake of breath over the phone and could feel the Teacher's 

excitement. ―The keystone. Exactly as we suspected.‖ 

According to lore, the brotherhood had created a map of stone – a clef de 

voûte... or keystone – an engraved tablet that revealed the final resting place of the 

brotherhood’s greatest secret... information so powerful that its protection was the 

reason for the brotherhood’s very existence. 

―When we possess the keystone,‖ the Teacher said, ―we will be only one step 

away.‖ 

―We are closer than you think. The keystone is here in Paris.‖ 

―Paris? Incredible. It is almost too easy.‖ 

Silas relayed the earlier events of the evening... how all four of his victims, 

moments before death, had desperately tried to buy back their godless lives by 

telling their secret. Each had told Silas the exact same thing – that the keystone 

was ingeniously hidden at a precise location inside one of Paris’s ancient churches 

– the Eglise de Saint-Sulpice. 

―Inside a house of the Lord,‖ the Teacher exclaimed. ―How they mock us!‖ 

―As they have for centuries.‖ 

The Teacher fell silent, as if letting the triumph of this moment settle over 

him. Finally, he spoke. ―You have done a great service to God. We have waited 

centuries for this. You must retrieve the stone for me. Immediately. Tonight. You 

understand the stakes.‖ 

Silas knew the stakes were incalculable, and yet what the Teacher was now 

commanding seemed impossible. ―But the church, it is a fortress. Especially at 

night. How will I enter?‖ 

With the confident tone of a man of enormous influence, the Teacher 

explained what was to be done‖ (Dan Brown). 

During the investigation of the text for the determination of old and new 

information included into the text, it is checked up, whether the same information 

was used before or not  

If about the event, or character information is introduced before, this 

information is considered old information. Sometimes it is difficult to distinguish 

old information from the new one. 

―Perhaps it was a bad idea,‖ I said, ―but the question is what to do now. I 

want you and Finn to help me to write a letter‖ [3, p.177]. 
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Phantasi films evidently, decided that human beings were bad box office and 

started on their series of animal pictures, and they did make one or two 

discoveries in the animal kingdom [3, p.32]. 

In the expression of indifferent (old and new) notions, axillary verbs (do, 

have) words denoting request (please), negative particle not play specific roles. 

We think that it can’t be included into the group of neutral words because when 

this word is excluded from the context, the meaning changes. For e.g. I like 

apples. I do not like apples. Here the word not bears new information. The idea of 

differentiating old information with new information by the help of such 

indifferent elements have not been completely investigated yet.  

The expansion of meaning in a text, including the determination of new 

information by the help of old information, much depends on the word order. 

Word order is also an important element of the determination of theme and 

rhyme. As a rule in the sentence at first old and then the new information is 

actualized. 

Hugo was my destiny [3 p.101]. 

They stood hesitating [3, p.135]. 

Anyhow, I count Finn as an inhabitant of my universe and cannot conceive that 

he has one containing me, and this arrangement seems restful for both of us [3, p.9]. 

The voice ceased and the crowd started out of their immobility [3, p.160]. 

There is nothing that irritates me so much as paying rent [3, p.10]. 

―Scarcely‖, I said [3, p.109]. 

―Not yet‖, said Hugo [3, p.265]. 

But this rule does not always find its affirmation. If there are several pieces 

of old information one of them may be placed in the middle or in the end. 

Anyhow, I count Finn as an inhabitant of my universe and cannot conceive that 

he has one containing me, and this arrangement seems restful for both of us [3, p.9]. 

The voice ceased and the crowd started out of their immobility. [3, p.160] 

There is nothing that irritates me so much as paying rent. [3, p.10] 

The sentences which have not taken part in the sentence, they take part in the 

dialogues and in the descriptive fragments. For e.g. 

Rugs from Kazakhstan and Afganistan and the Caucasus shifted softly 

underfoot on the parquet flooring. Rosewood and satinwood and mahogany 

curved and splayed and tapered in surfaces which glowered with care and quality. 

Tiny jade objects squatted on white mantel-shelves. Damask curtains stirred 

gently in the summer breeze [3, p.88]. 

A slopping roof jutted out over the window so as almost to touch the  

parapet [3, p.103]. 

What made you think that? [3, p.253]. 

Was she perhaps thinking about me? [3, p.216]. 

Where had Madge met him? [3, p.205]. 
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In the text the theme of individually taken utterances is not the same with the 

general Microtheme of the syntactic whole. We may say that the theme of each 

sentence is revealed within the same sentence, it is explained by its own rheme. 

But microtheme of the text is explained by a number of coordinated sentences as a 

whole. When Microteheme is completely explained one syntactic whole is 

considered as established and completed. Determination of this or that category of 

sentence division is linked with logical distribution of components of the 

sentence.  
Literature 

1. Balli Sh. General linguistics and problems of the French language. Moscow, 1955. 

2. Dalrymple M., Stuart M. Ellipsis and Higher-Order Unification// Linguistics and 

Philosophy. 1991. 

3. Iris Murdoch. Under the net. London: Reprint society Ltd., 1995. 

4. Ferdinand de Saussure. Works on Linguistics. Moscow, 1977. 

Крайняк Л.К., 
доцент, к.филол.н., заведующая кафедрой иностранных языков 
Тернопольского национального экономического университета,  

Дуда А.И., 
к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 

Тернопольского национального экономического университета,  
Украина, г. Тернополь 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ  

АНГЛО-УКРАИНСКИХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

IТ-ОТРАСЛИ 

Бурное развитие компьютерных, информационных и медийных 
технологий, внедрение и широкое применение их в различных сферах 
общественной деятельности вызывают возникновение каждый раз новых 
терминов, преимущественно англоязычного происхождения. Поэтому 
издательство англо-украинских словарей упомянутых отраслей не может не 
радовать по целому ряду причин: во-первых, это является свидетельством 
того, что украинский IТ-рынок достиг определенного уровня зрелости, 
вызвав реальную потребность в унификации соответствующей терминологии.  

Такие терминологические словари вводят определенные нормы профес-
сиональной коммуникации и становятся терминологическим стандартом де-
факто не только в своей отрасли, но и отчасти в смежных, поскольку сейчас 
происходит широкое внедрение компьютеров самых разных классов и 
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категорий, сети Интернет, цифровых технологий, новых видов мультимедиа в 
повседневную жизнь в целом и в образовательный процесс в частности. 

Во-вторых, составление словаря – это интересный и трудоемкий 
процесс, требующий высокого уровня профессионализма, колоссальных 
усилий и энтузиазма со стороны как отраслевых специалистов, так и 
лингвистов. 

Необходимо отметить целый ряд трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться составителям отечественных словарей IТ-отрасли и смежных с 
ней. В первую очередь, это то, что во многих случаях англоязычные 
термины отражают те реалии, которые не имеют аналогов в отечественной 
промышленности: поэтому в разговорной речи специалистов, а затем и в 
научно-технической периодике появляется значительная часть англицизмов 
и транслитераций (начиная с того же термина «компьютер») [3, c.193]. 

Поскольку обычно авторскому коллективу словаря трудно спрогнози-
ровать, какие термины и определения приживутся как академические, а 
какие впоследствии останутся только узкопрофессиональными или даже 
сленговыми, поэтому большинство из таких терминов приходится включать 
в словарь с учетом частоты и сферы их применения с соответствующими 
обозначениями [1, c.18]. 

Кроме того происходит стремительное изменение терминологической 
базы в связи с появлением все новых технологий и протоколов, а также из-за 
накопления опыта разработки и эксплуатации крупных систем, 
приобретающих планетарные масштабы. Важно также и то, что если раньше 
смежными с IТ-технологиями можно было считать преимущественно научные 
вычисления, автоматизацию конструкторских разработок и управление 
промышленностью, космические и военные проекты, то сейчас персональные 
компьютеры стали неотъемлемой частью любого офиса или частного 
жилищного пространства. 

Анализ проблемы позволил нам сделать вывод, что отсутствие центра-
лизованного руководства терминологическим планированием в сегодняшней 
Украине вызывает противоречивый характер терминологической работы. 
Ученые наблюдают по крайней мере три тенденции терминотворческой 
деятельности: в одних словарях происходит простая перелицовка 
соответствующих русских терминов на якобы украинский лад. В других 
случаях прослеживается такая же односторонняя ориентация на английские 
источники. В словарях третьей группы реанимируются традиции 20-х годов 
прошлого века, направленные на выхолощенный пуризм. 
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The issue on reflection of ―reality‖ of the literal sentences in the suitable 

speech situations was always in the center of attention of the western linguists. 

Some linguists even state that this kind of expressions develops the intuitive 

ability of a reader more. The Meynongioanism trend created by the name of 

A.Meynong, the Austrian philosopher in XX century, was to reanimate the 

creatures that do not exist in life in the works of art. There are ontological heroes 

like ―Unicorn‖, ―Utopia‖, ―Pegasus‖ in the English literature, ―ogre‖, ―tepegoz‖, 

―dwarf‖ in the Azerbaijani literature and ―Retrotode‖ and ―Mendoza‖ in the 

Spanish literature. In 2013, F.Berto criticized the theories and created 1) example 

presented as Fn x1, …., xn in fiction; 2) ―dual‖ theory of coded expression 

structure as XF. According to the theory, abstract objects may turn into the objects 

without existence. But this axiom must be expressed in formulaic symbols. 

The usage of elliptical constructions in literary works is associated with 

―more realistic‖, ―reasonable‖ metaphorical expressions. However, these 

expressions can’t reflect the reality within fiction. The main task of elliptical 

phrases is to create short and laconic content in sentences. Two types of ellipsis 

are most commonly used in fiction literature: 1) elliptical expressions in artistic-

literary samples are the shortened form of long sentences presented by operator 

heading. For example, ―In such books as ...‖, ―In literature up to nowadays ...‖ and 

etc. Such expressions combine with the sentence by the sign [Ø] to create a new 
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sentence; 2) ellipsis has two types in literature: 1) story language and 2) is 

expressed artistically. Ellipsis changes the influential ability due to the 

communicative intent of the speaker. 

Ellipsis can only be used when reading or implementing ideas and 

expressions, unfinished or forgotten to complete. The usage of ellipsis in fiction 

literature not only prevents from the use of long sentences, broad expressions, but 

also saves time, it helps writer to make readers think as much as possible, use his 

logical, expressive, figurative imagination in a very short time. The main purpose 

of using ellipsis is to develop ability of thinking and presenting ideas in addressee, 

readers and their intuitive capacity. 

When we mean ―Ellipsis‖ and ―fiction‖, we first think about V.Woolf. Such 

as, according to the linguists, his famous ―To the Light House‖ works is an 

example written in the elliptic context. The first part of the book which consists of 

two parts, reflects the events taken place in the years of the World War I. But the 

second part is about the events happened after the war. And the elliptical context 

is those that happen during the free time between these two parts. Such as, a 

reader must be aware of all novelties occurring within this period left empty out 

of the events happened and the changes made in the life of the main characters in 

the work. We can meet enough elliptic examples in the classic English literature. 

1) ―The atheist‖, they called him; ―the little atheist Rose mocked him‖; Prue 

mocked him; Andrew, Jasper, Roger mocked him; even old Badger without a 

tooth in his head bit him, for being (as Nancy petit) the hundred and tenth young 

man to chase them all the way up to the Hebrides when it was ever so much nicer 

to be alone. 

―Nonsense‖ Ø, said Mrs. Ramsay, ―with great severity‖. (V.Wolfs. To the 

light house.) 

2) ―…Cranning forwards, for she was short – sighted, she read it out…‖ Ø 

will visit this town‖, she read. (V.Wolfs. To the light house.) 

3) ―Lord Henry stretched his long legs out on the divan and shook with 

laughter.‖ 

–Yes, I knew you would laugh Ø; but it is quite true, all the same. 

―Ø Too much of yourself in it!‖. (Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray.) 

Also, modern American literary samples are packed with ellipsis. 

1) ―Saunière recoiled. The others?‖ 

―I found them, too‖, the huge man taunted. 

―Ø All three of them. They confirmed what you have just said.‖ (Dan Brown. 

The Da Vinci code.) 

2) ―All my life I had to fight. I had to fight my daddy. I had to fight my 

brothers. Ø My cousins and my uncles. Ø girl child ain’t safe in a family of men. 

(Alice Walker. The color Purple.) 

3) ―–I have trouble imagining death at that income level,‖ she said. 
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 –Maybe there is no death as wennow it. Just documents changing hands.‖ 

(Don Dezillo. White noise.) 

The works of the Azerbaijani dramaturgy is rich in ellipsis:  

―Haji Gara (): And how do you do! // Let you be the darling of Haji! Ø Come 

in Ø and sit down! // (Misters come and sit in the shop. Ø Welcome, Ø My dear! 

Ø It is my pleasure to meet you! You may receive this shop as a gift. Ø Would 

you like a tobacco-pipe; Ø or hookah? // Mr. Asgay: Ø We smoke hookah!‖ 

(M.F.Akhundov. Adventure of the miser). 

As it is seen from the examples, unlike the English literature, we have more 

elliptical expressions and phrases in the Azerbaijani literature and they coincide 

with the syntactical basis of ellipsis in most cases. That is, the omissions spread as 

―primitive gaps‖ more in the literary examples of Azerbaijan if we take the factor 

of economy in a language as a basis. The logical restoration of the omissions is 

easier than English language.  

Thus, the main function of ellipsis in a language is its cognitive (mental) 

basis. It is directly connected with elliptic structures to let the reader complete his 

thought or catch the nucleus of the incomplete thought from the context (or out of 

the context) directly by leaving the talking meaning half in the text. 
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Как и другие культурные импульсы Америки малая проза появилась не 

из-за интереса и вкуса, а скорее в связи с необходимостью. В начале XIX 

века США превратилось в место на Западе, куда направлялись люди за 

поиском новых приключений и возможностей. Именно поток людей, 
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приехавших в страну стал причиной изменений в цивилизации и мышлении, 

а также этот процесс повлиял и на литературу. 

Американская проза берет за основу образцы из комбинаций очерков и 

сказок малых объемов немецких писателей Г. Клейста, Э.Т.А. Гофмана, 

Л. Тика. Сказки, в отличие от простых и коротких очерков, основанных на 

повествованиях настоящего времени, отражали прошлое, были длинее и 

сложнее. 

Несмотря на то, что немецкая литература стала первоначально 

популярной созданием коротких рассказов и сказок, писатели этим не 

удовлетворились и применяя элементы, выбранные из этих жанров создали 

образцы малой прозы, в которых герои и сюжеты стали более 

содержательными. 

Несмотря на все это, самые содержательные образцы современной 

формы малой прозы встречаются в Американской литературе. Такие 

писатели как Э. По, Н. Нортон, Г. Мелвилл сыграли большую роль, придав 

огромную ценность этому жанру. 

Писатель, который дольше всех продержался в истории малой прозы 

Нью-Йорка был Уильям Сидней Портер, известный под псевдонимом 

О. Генри. Писатель еще при жизни, был наделен именем «американский 

ответ Ги де Мопассану» [2, с.7]. Несмотря на то, что некоторые критики 

называют его преемником Г.Мопассана, другие указывают на различие 

стилей каждого писателя, вопреки некоторым параллелям в их творчестве.  

До 90-х годов XIX века американцы были недостаточно 

проинформированы о Г. Мопассане. К концу века, после опубликования 

коротких рассказов некоторых французских писателей в газете Орлеанс, 

американские читатели познакомились с автором, известным во всем мире 

своими образцами малой прозы. Американские писатели, которые 

вдохновились произведениями Г. Мопассана также несомненно питались из 

его творчества: одна группа писателей склонялась к ироническому коду, 

который использовал Мопассан в рассказе «Ожерелье», другая же группа 

пыталась написать образец малой прозы, который рождал интерес у 

американского читателя своей структурой повествования. О. Генри также 

ознакомился с творчеством писателя в 90-х годах, во время пребывания под 

заключением, и вдохновился ими. 

На самом деле, рассказ О. Генри «Дары волхвов» и «Ожерелье» 

Г. Мопассана схожи между собой стилем написания. В рассказе «Дары 

волхвов» главные герои решили купить друг другу ценные новогодние 

подарки. Однако каждый из них ради того, чтобы сделать счастливым 

другого вынужден отказаться от самого ценного для него самого и продать 

это, и в конце каждый из подарков, в сущности, теряет свою ценность. 

Ироническое завершение писателем концовки повествования напоминает 
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сарказм Г. Мопассана в рассказе «Ожерелье». Женщина, которая проводит 

всю оставшуюся жизнь. оплачивая долг за потерянное ожерелье, в конце 

узнает, что оно было фальшивым и понимает бессмысленность и нелепость 

всех своих лишений. 

Кроме этой техники неожиданного и иронического завершения 

повествования, основу которого заложил Г. Мопассан и после, продолжил 

О.Генри, другой чертой, связывающей этих двух писателей, является 

изображение жизни человека среднего класса, соответствующее времени, в 

котором они жили. 

При привлечении творчества Кейт Шопен, считающейся одной из 

родоначальниц писателей-феминистов в Американской литературе XX века, 

к сравнительному анализу подобно литературной деятельности О.Генри, мы 

становимся свидетелями схожести творческого кредо этого автора с 

литературным миром Г. Мопассана. 

Мы не ошибемся, если скажем, что К. Шопен, начавшая читать 

произведения Г. Мопассана после знакомства с его читателями, 

заимствовала у французского писателя гендерные проблемы, темы 

одиночества и депрессии. Рассказ К. Шопен «Ее письмо», можно сказать, 

идентичен рассказам Г. Мопассана «Она и ночь», «Ночь тихо наступила» и с 

произведением «Одиночество». Также роман Г. Мопассана «Самоубийство» 

стал причиной написания К.Шопен романа «Пробуждение».  

Кроме этого, наличие у Г. Мопассана произведения «Пробуждение» и 

присвоение своему произведению «Пробуждение» К.Шопен идентичного 

названия нашло свое подтверждение [1].  

В ряд писателей в мировой литературе, отличающихся своим стилем 

написания, но сходством темы, можно включить американского писателя 

Генри Джеймса и русского писателя И.С.Тургенева. Влияние И.С.Тургенева 

на Г. Джеймса можно оценить тремя аспектами: первое – мировоззрение и 

мнения о жизни и искусстве этих двух писателей стало причиной их 

сближения. Второе – влияние литературного потенциала и теоретических 

идей И.Тургенева на Г. Джеймса побуждала их замечать недостатки 

французских натуралистов и в частности, не соглашаться с мыслями 

натуралистов об искусстве и нравственности [3, с.34]. 

И наконец, последняя черта связывающая творчество Тургенева и 

Г. Джеймса – это сходство стилей обоих писателей. Джеймс не подражал 

Тургеневу в простой форме, он, переваривая все то, что узнал от своего 

«учителя» делал для себя соответствующие выводы и основывался на этом в 

своих произведениях. Г. Джеймс, сделав свои дополнения в произведение 

«Три встречи» И. Тургенева, пишет свое произведение ―Четыре встречи‖ и в 

Введении произведения он открыто признается в этом. 
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Начиная с 50-х годов XIX века миссию И. Тургенева, пытающегося 

внести свой вклад в жанр малой прозы, успешно завершил А. Чехов.  

В 1890-е гг. А. Чехов, осуществляя революционные и своеобразные 

трансформации в повествовании, начал создавать зрелые образцы малой 

прозы. Разнообразия, внесенные А. Чеховым даже после его смерти стали 

причиной упоминания его имени в этой области как мастера. Такие 

писатели как Дж. Джойс, Р. Карвер, К. Мэнсфилд ХХ века обязаны своим 

существованиям в литературной сфере наследию Чехова [5]. 

Невозможно опровергнуть все то, чему научилась у А. Чехова 

К. Мэнсфилд, отличающаяся присущим ей своеобразным стилем, и очень 

легко определить сходство в темах и сюжетах обоих писателей. Как видно 

по названиям рассказов К. Мэнсфилда «Ребенок, который устал» и 

А. Чехова «Спать хочется» они могут считаться эквивалентными. Главная 

героиня рассказа «Спать хочется» Варька, занимающаяся домашними 

делами днем, остается бессонной по ночам из-за плачущего ребенка. 

Маленькая девочка, слабое тело и психология которой не выдерживает все 

это, обвиняет во всем этом маленького ребенка, душит его и выбросив его 

на пол, спокойно засыпает. Рассказ Мэнсфилд приблизительно похожий по 

содержанию с рассказом Чехова. Несмотря на то, что Мэнсфилд назвала 

свою героиню по-другому, абсолютно уподобив ее образу Варьке, 

построила повествование, не выходя за пределы сюжета Чехова. 

Первый человек, защитивший оригинальность К. Мэнсфилд был Джон 

Мидлтон Мерри, который был ее мужем и поддерживал ее литературную 

деятельность. Он также отметил, что ―Между творчествами К. Мэнсфилд и 

А. Чехова есть заметное сходство. Неоспоримым фактом можно назвать то, 

что литературная техника К. Мэнсфилд отличается от А. Чехова. В отличие 

от некоторых английских писателей, она восхищалась А. Чеховым, потому 

что понимала его. Однако ее метод присущ только ей, и он не встречается в 

творчестве А.Чехова» [4, с.2]. 

В целом, так как проблемой литературы является «человек» независимо 

от времени и места сюжеты повторяются, и с точки зрения анализа 

современной литературы это не считается плагиатом. Сравнительное 

литературоведение, как правило, изучает внешнюю связь национальной 

литературы с литературой и культурой других стран, выявляет специфику 

влияния одной национальной литературы на другую. Вольное или 

невольное затрагивание американскими писателями схожих сюжетов с 

образцами мировой литературы, вдохновление ими от выдающихся 

литературных личностей других стран, находит свое подтверждение как 

явное доказательство взаимной интеграции культур, и становится причиной 

обогащения литературной техники писателей, определения общих аспектов 

наряду с индивидуальными качествами.  
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By the richness of form, stylistic shades and semantics, phraseological units 

are a stand-out group in the vocabulary composition of languages along with 

literary language. Phraseological units that form a certain layer of the language 

are not limited to expressing a figurative meaning; at the same time, they remain 

original for the sake of researching and studying the history, stylistic richness and 

semantics of the language. ―The historical approach to phraseological units, their 

study from an etymological point of view, allows not only studying the history of 

the people who own the phraseological units, but also the history of their 

language. This shows an individual outline of phraseological units‖ [1, p.55]. The 

study of phraseological units, which occupy an important place in the language in 

the context of the literary language, as well as dialects and idioms, reveals their 

equivalence.  

Equivalence, in essence, is assumed as the identification of identity through a 

comparison of phraseological units in different languages. There are many studies 

on the phraseology of heterogeneous systems, as well as Azerbaijani and Turkic 
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languages in general, both individually and in comparative terms. ―Phraseological 

equivalence is manifested even more in related languages. A single system of 

languages promotes structural equivalence.  Structural identity also contributes to 

the coincidence of the components that make up phraseology. The analysis shows 

that in this case, semantic differences may also appear. If equivalence is fixed by 

one value, then by another value of equivalence couldn’t be‖ [2, p.73]. However, 

the equivalence of phraseological units in the literary language, in dialects and 

dialects was not investigated and did not see the light of day. For the same, we 

tried to examine this chapter of the study more carefully.  

Equivalence is assumed to be identity and the lexical completeness of the 

phraseological unit and features are taken into account. Also, with equivalence, 

the main role is played by lexical, semantic and structural factors. ―Equivalence is 

assumed as the identity of the structure of phraseological units in different 

languages. In this case, the lexical completeness of the structure and stylistic 

features of the phraseological unit are taken into account. Here, clear boundaries 

are established between equivalence (full or partial identity of units) and 

congruency (full or partial identity in form). This approach to determining 

equivalence is based on semantic, lexical, and structural factors‖ [3, p.43].  

Given the above, phraseological equivalence can be divided as follows: 

1. Completely equivalent phraseological units. This group of phraseological 

units includes units that have the same semantics, stylistic nuances and lexical 

composition. 

2. Incomplete equivalent phraseological units. This group of phraseological 

units can be divided into three semigroups: a) phraseological units that are 

lexically identical, but semantically different; b) identical stylistically, but slightly 

different lexically; c) phraseological units, partially different lexically, 

semantically and stylistically. 

We can consider verbal phraseological units in the dialects and idioms of 

Nakhchivan by types of equivalence: 

1. Completely equivalent verbal phraseological units: 

The semantics, lexical composition, and stylistic nuances of the 

phraseological units included in this group in the literary language and 

Nakhchivan dialects and idioms are identical: 

urçah gəlmək ` (Julfa, Nakhchıvan, Shahbuz) – to meet;  

Bu meyitlərin içində cavan fədailər, günahı məlum olmayan ağ saçlı qocalar, 

körpə uşaqlar və lüt arvadlara rast gəlmək olardı [4, p.429) – Bı tərəfdən də bına 

urcah gəldi. (Among these corpses one could meet young Fedaines, gray-haired 

old men, babies and naked women, whose fault no one knew [4, p.429]. There you 

go, he also met him). (Biçənək – Hay field) 

dəvüküp qalmax (Babek, Nakhchivan) – petrify, be surprised; 
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Həyat oyunbazların başına elə oyun açır ki, özləri də mat qalırlar. // Life 

sometimes does this with jokers that they themselves are surprised [4, p.54]. 

– Hammı dəvüküp almışdı kin, bı nə danışır. // Everyone was numb because 

of what he was saying. (Babek) 

hərzə-hədyan danışmaq – hətərən-pətərən danışmaq: A balam, axmaq-

axmaq danışmayın, bu kişilər siz dediyiniz adamlardan deyillər, niyə bu qədər 

boş-boş danışırsız. – Ağlını başına yığ, hətərən-pətərən danışma. (Nakhchivan) – 

to rant – Guys, do not say nonsense, these people are not the ones you are talking 

about, why you talk so much [5, p.137] – Hold on to the mind, do not talk 

foolishly. (Nakhchivan)  

2. Incompletely equivalent verbal phraseological units: 

Phraseological units included in this group in the literary language, in 

Nakhichevan dialects and idioms are phraseological units partially different 

lexico-semantically and stylistically: 

kəsəmət kəsmək – threaten (Nakhchivan); 

[Sara to Bahram:] If you are threatened with being kicked out, it's okay [6, 

p.43].  

God grant that everything will work out, he was very threatening. 

(Nakhchivan); 

çəpix` vırmax – clap 

The bailiff's wife applauded Gurbanali bey [5, p.180]. – In henna they 

applauded so much that even fall. (Jalilkand) 

zəndi vırmax (Shahbuz); zəndinə gəlməx` (Babak, Nakhchivan) – remember, 

recall 

I remembered the old days; that is, childhood. – how much I try to 

remember, I just can’t remember. (Nakhchivan) 

şətəl qatmax (Julfa, Babek) – to interfere, disturb  

I swear to god, to disturb two lovers not in good conscience [6, p.37] –

Brother interfered in his case. (Babek) 

As you can see, verbal phraseological units, being complete and incomplete 

in dialects and idioms, can be taken equivalently in the literary language. 

As for the equivalence of phraseological units A.I.Smirnitsky writes as 

follows: ―Phrases not equivalent to words are not even phraseological units‖ [7, 

p.73]. 

Words in the composition of phraseological units, which have the form of 

phrases, are estranged from their original meaning, as the components of 

phraseological units create a new expression. The meaning of the words included 

in the phraseological combinations have no meaning. Because the phraseological 

combination becomes monolithically equivalent not because of the words in its 

composition, but because of the meaning that it fully expresses.  
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ДИСКУРС ФІТНЕС-ЗАНЯТЬ ЯК РІЗНОВИД М’ЯКОГО 

ІНСТИТУЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ  

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ 

ВІДЕОФРАГМЕНТІВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ) 

Глобальне поширення ідеології консумеризму, тобто соціально-
економічного ладу чи ідеології, який сприяє зростанню споживання товарів та 
послуг значними темпами, а також виклики сучасної цивілізації, що 

вимагають від людини неабиякої витривалості, сприяють розповсюдженню 
стандартів довічної молодості та гарної фізичної форми, які у відповідному 
контексті постають у якості товарів. У річищі лінгвістичних досліджень ці 

фактори зумовлюють необхідність вивчення мовленнєвого впливу на 
ментальність та поведінку людини. Цікавим у цьому відношенні видається 
мовленнєва взаємодія між інструктором та клієнтом під час занять фітнесом, 
яку ми йменуємо дискурсом фітнес-занять і визначаємо як різновид 

інституційного дискурсу (а саме спортивного), цілеспрямовану мовленнєво-
мисленнєву дію, що протікає у специфічному прагматичному і когнітивному 
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контекстах; як складову комунікативної діяльності у межах спортивної сфери, 
яка реалізує нижчі та вищі потреби адресатів (клієнтів) посередництвом їх 
статусно-орієнтованого і особистісно-орієнтованого спілкування у соціальній 

установі ―фітнес-клуб‖ [1, с.17; 2, с.14].  
Шаблонність інституційного дискурсу, ступінь трафаретності у рамках 

інституційних дискурсів різна. Як стверджує В. І. Карасик, існують ―жорсткі‖ 

та ―м’які‖ різновиди інституційного дискурсу [4, с.235]. Жорсткі різновиди 
інституційного дискурсу включають різноманітні ритуали, структура та 
компоненти яких є незмінними. М’які різновиди інституційного дискурсу 
мають варіативну структуру, визначальні компоненти цієї структури є 

постійними. Для м’яких різновидів інституційного дискурсу характерні 
мінімальні мовленнєві обмеження, вільна зміна комунікативних ролей та 
більша обумовленість безпосереднім контекстом [3, с.48].  

У рамках здійсненого дослідження, фітнес-дискурс відносимо до м’яких 
різновидів інституційного дискурсу на основі варіативності його структури та 
наявності в ньому не лише інституційних ознак: окрім клішованості, 

спілкуванню під час занять фітнесом водночас притаманні ознаки 
особистісно-орієнтованої комунікації, що проявляються під час мовленнєвої 
взаємодії пари ―інструктор – клієнт‖ та пари ―клієнт – клієнт‖. Ми говоримо 
про особистісно-орієнтоване спілкування, якщо нам добре відомий 

співрозмовник, якщо ми прагнемо передати не лише певну інформацію, але й 
здійснити певний емоційний вплив на нього. Адресат у такому спілкуванні 
цікавить нас у всій повноті його характеристик [4, с.202]. 

Розглянемо приклади комунікації у парах ―інструктор – клієнт‖ та ―клієнт 
– клієнт‖, які демонструють м’яку ступінь трафаретності англійськомовного 
фітнес-дискурсу. 

Так, у прикладі (1), який ілюструє комунікацію у парі ―інструктор – 
клієнт‖, помітною є обумовленість безпосереднім контекстом, відсутність 
мовленнєвих обмежень між комунікантами та довільна зміна комунікативних 
ролей, коли після директивного мовленнєвого акту інструктора, клієнт замість 

мовчазного виконання вправи, бере на себе ініціативу коментування 
висловлення інструктора, що проходить у формі жарту. Останній, у свою 
чергу, підтримує цю ініціативу як вербально, так і невербально (жартівливо-

іронічна інтонація, посмішка, здивований вираз обличчя тощо: 
(1) Instructor: So, Megan is gonna go into a headstand. 
Client: Now, I haven’t been in a headstand since the third grade, so it’s gonna 

be tough (smiling). 
Instructor (smiling, surprised facial expression): What do you mean? 
Client: I haven’t been in a headstand! 
Instructor (jokingly): What are you talking about? 

Client: So, I’m gonna do it like I did it at school. You get it like that? 
Instructor: Yes [5]. 
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Поданий нижче текстовий фрагмент ілюструє комунікацію у парі ―клієнт 
– клієнт‖ під час заняття йогою. Помічаємо вільне ініціювання початку 
розмови, довільний вибір тематики спілкування (інтимні стосунки з 

чоловіками), експресивність вербальних та невербальних повідомлень 
(постійний візуальний контакт, невимушеність міміки, махи руками тощо): 

(2) Instructor: Very good. Let’s move on to ―downward facing dog‖. 

Carry: With him, I could do it every hour on the hour. Do you think it means 
something if Big and I are sleeping together (makes a pause, head movement) ... but 
we’re not sleeping together (inquisitive facial expression changing into dispair)? 

Samantha: The truth? (Lifts her eyebrows.) 

Carry: When have I ever wanted that? (Shrugs her shoulders, ironical 
intonation.) Okay, tell me. 

Samantha: I think there’s trouble (nods her head, assuring facial expression). I 

mean ... sex is a barometer for what’s going on in the relationship (eye contact).  
Instructor: Concentrate. Quiet your insides. Roll over on your backs. Take 

―goddess pose‖. Let your breathing work with you. In and out. In. Out [6]. 

Отже, англійськомовний фітнес-дискурс – це інституційний різновид 
дискурсу, якому водночас притаманні ознаки особистісно-орієнтованого 
спілкування, що проявляються у невисокому ступені ритуальності і 
комунікативній варіативності та дозволяють віднести його до м’яких 

різновидів дискурсу. 
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МЕНТАЛЬНИЙ СПРОТИВ Т. ШЕВЧЕНКА:  

СИНДРОМ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕСЕНТИМЕНТУ 

Образ Т.Г. Шевченка через часову призму бачиться по-різному, із 

певним конотативним відтінком у полюсному діапазоні: позитив – негатив. 

Табуйовані теми розкривалися в гострополемічному стилі, що викликало 

певну біфуркацію рецепції образу Кобзаря. За царського режиму офіціоз 

осуджував і забороняв малярські роботи Шевченка, де зображено оголену 

натуру, за радянських часів ретельно приховували автопортрет поета 

оголеним, а вірш «Якби-то ти, Богдане, п’яний» та етнографічні записи із 

ненормативною лексикою не включили в жодне із видань його творів.  

Замовчувалися й ресентиментні прояви Т. Шевченка в національному 

питанні, адже визнання їх робило образ українського генія менш 

привабливим з ідеологічної точки зору будь-якого спрямування – 

революційно-демократичного, космополітичного, націоналістичного тощо. 

Спробуємо підійти до підняття цієї проблеми, щоб виокремити її як 

перспективу для вивчення іншими дослідниками. Дотримаємося певної 

умовності: термін «синдром» застосуємо не як медичний, а як 

загальновживаний для опису певних явищ в інших галузях наукових 

досліджень. Зазначимо, синдромний підхід у розкритті зазначеної теми 

потрібен з огляду на те, що прямого й тривалого ресентименту в 

психологічній картині життя й творчості Т. Шевченка не спостережено.  

Спробуємо тезово висловити гіпотези, де проглядається проблематика 

ресентиментних проявів у психічній діяльності Т. Шевченка. Відправним 

мотивом постає факт, що тільки на початку XXІ ст. психологія приватного 

та творчого життя Т. Шевченка стала предметом наукового розгляду з 

досить контраргументованими доводами. Тема «Шевченко, якого ми не 

знаємо» екстраполювалася до претензійної теми «Шевченко, якого ми 

боїмося» з кореляцією – прояви Шевченкової натури, про які ми воліли б 

мовчати. Зазначимо, що з обережністю треба підходити до виявлення 

синдромних ознак ресентименту в Шевченка, на наявність яких вказують 

факти, зафіксовані в спогадах сучасників поета, щоденнику та творчих 

роботах самого митця, щоб уникнути штучного, схематичного накладання 

загальнотеоретичних висновків досліджень явищ ресинтементу Ф. Ніцше, 
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М. Шелера та П. Стросона, які в деяких положеннях дійшли діаметрально 

протилежних висновків щодо поняття та суті концепту «ресентимент». 

Зазначимо, що особистісні ресентиментні прояви Т. Шевченка треба 

розглядати як підоснову національного ресентименту, адже жорсткий факт 

вказує на це: Т. Шевченко народився кріпаком. Як для українця це ще 

обтяжено й національним рабством: Україна входила до складу Російської 

імперії, яка на середину XІX ст. була останньою країною у світі, що 

зберігала рабство у вигляді кріпацтва. Виходячи з ключового постулата 

Ф. Ніцше, що повстання рабів відбувається в моралі, поведемо мову про 

ментальний спротив Шевченка, де прояви національного ресентименту є 

вогнещевими й транзитними в інтенції митця. 

Перші ресентиментні почуття Т. Шевченко пережив у дитинстві, а 

виходячи з теорії З. Фрейда, дитячі психотравми відкладають відбиток на 

формування особистості з наступним латентним впливом на поведінку й 

вчинки в дорослому віці. За спогадами Варфоломія Шевченка, малий Тарас, 

не стерпівши частих принижень та побоїв, помстився вчителеві-дякові. 

Порухи  своє душі та вчинення дій Шевченко описав в автобіографії так: 

«школяр-попыхач, без зазрения совести обнажив задняя своего наставника и 

благодетеля, всыпал ему великую дозу берѐзовой каши. Помстившись до 

отвалу и похитивши какую-то книжечку с кунштиками, в ту же ночь 

бежал…» [3, с.191]. Інтроспетивні свідчення є найвагомішим доказом: чітко 

проговорено про відсутність докорів сумління та визнано факт помсти, чим 

підтведжено ніцшеанське твердження про продукування ресентиментом 

моральних цінностей, у данному випадку – почуття справедливості. 

Спостерігаємо акт звільненя від ресентименту, який зародився в душі 

дитини від частих побоїв та приниження. Тут проявилась форма 

особистісного ресентименту, адже малий Тарас близько двох років відчував 

безсилля, стримував свою злість.  

Схожі реактивні емоції проглядаються й у психологічній діяльності 

зрілої особистості Т. Шевченка, коли йому цар Микола І особисто визначив 

покарання – службу в армії. Поет в «Журналі» від 20 липня 1857 р. як 

реакцію на примусову солдатчину описав свій психологічний стан, де у 

спектрі почуттів має місце ресентимент, тривалість якого визначити 

складно. Конфірмований солдат розповідає ситуацію: мав прийти 

батальйонний командир, якого підлеглі сприймали як грозу, а себе при 

цьому ідентифікували як «бессловесных». Т. Шевченко зазначає, що він 

особисто з трепетним завмиранням серця «всегда фабрил усы, облачался в 

бронь и являлся пред хмельно-багровое лицо отца-командира сдать экзамен 

в пунктах, ружейных приѐмах и в заключение выслушать глупейшее и 

длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за 
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что он обязан любить бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с 

дядьки и капрального ефрейтора» [3, с.105]. Щоб витримати муштру, якій 

противився всіма фібрами душі, поет описує свій стан мовчазного терпіння, 

придушення в собі обурення та злості: «должен был похоронить в самом 

себе человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать 

молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное назидание от 

грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! 

Отвратительно! Доживу ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей 

испарится это нравственное безобразие? Не думаю, потому что медленно и 

глубоко врезывалось в неѐ это безобразие» [3, с.105].  

Відвертості та стиль їх коментування досить промовисті з точки зору 

ланцюгових психологічних реакцій: чітко виписана картина морального 

насилля. Позиціонування об’єкта своєї неприязні як грабіжника й 

кровопивці передбачає заново переживання почуття ворожості, адже 

ресентиментні спалахи Шевченко довго не гасив якимись діями чи 

вчинками, а лише пізніше озвучив їх наявність, нейтралізувавши негатив 

психологічно: «Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим 

отвратительным спектаклем. Но каково было прежде…» [3, с.105]. 

Конформізм повністю не позбавив важкого психологічного досвіду з 

ресентиментними ознаками. Поет сумнівається чи в майбутньому йому 

взагалі вдасться звільнитись від наслідків такого психічного ураження. 

Підставою для сумніву, очевидно, були не раз спостережені в собі блукаючі 

десь в обширах душі відчуття приниження, що провокували наново 

переживання злості й гніву, реалізацію яких блокував Шевченко й відкладав 

протягом десяти років солдатчини до моменту хоч часткової нейтралізації їх 

методом опису в щоденнику.  

Синдром національно ресентименту Т. Шевченка бере витоки з 

історично накопиченого національного поневолення українства. На 

середину XІX ст. українці не могли щось змінити в плані набуття своєї 

державності в силу певних обставин: польська постколоніальність, 

асиміляція Російською імперією, єврейське соціально-економічне 

домінування. Ця неспроможність колективного «Я» до дії в добу 

Т. Шевченка сконцентрувалася в інтенції митця, що породило творчий 

імпульс. Можемо зробити припущення: у період виношування творчих 

задумів поштовхом до визначення їх ідейно-тематичного спрямування був 

синдром національного ресентименту, що знайшов вихід в уявній помсті 

(колись, у майбутньому, аж після смерті): «Поховайте та вставайте, / 

Кайдани порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте» [2, с.285]. 

Шевченкова словесна національно векторована агресивність відкладала 

відбиток на поведінку суб’єктивованих персонажів. Наприклад, гайдамаки – 
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українські інсургенти – виступили збройно проти польського і єврейського 

національного та соціального свавілля. Значною частиною повсталих 

українців були селяни-кріпаки, поневолення яких вже передбачало їх 

носіями національного ресентименту до моменту збройного спротиву.  

У поемі «Гайдамаки» можна чітко простежити ресентиментні ознаки в 

авторському інтенціюванні, що десь накладаються на психологічні реації 

дійових осіб твору,  вловлюються в суголоссі думок автора та ліричного 

героя. Т. Шевченко в поемі показав аж ніяк не парадоксальне явище, коли 

синдром національного ресинтементу спільно з іншими мотиваційними 

чинниками об'єднав носіїв українських ідеалів для боротьби. 

Т. Шевченко в «Гайдамаках» експліцитно персоніфікується в образі 

Галайди, окреслюючи національно-ресентиментний масив негативу, 

метафорично вказує напрямок своїх думок: «шкандибаю / За Яремою по 

світу» [2, с.63]. В описі життя головного героя є схожі біографічні дані та 

життєві обставини самого Т. Шевченка, про що він прямо говорить: 

«Отакий-то мій Ярема, / Сирота багатий. / Таким і я колись-то був» [2, с.62]. 

Автором висвітлено фактори та причини, що спровокували появу 

національно-ресентиментних почуттів героя: «жид поганий / Над козаком 

коверзував. / Ярема гнувся, бо не знав, / Не знав, сіромаха, що виросли 

крила, / Що неба дістане, коли полетить, / Не знав, нагинався…» [2, с.61]. 

Почуття одного порядку, різні тільки історичні площини та об’єкти 

спрямування проявів національного ресентименту: Галайда терпить утиски 

від жидів та ляхів, за Шевченківської дійсності їх місце займають москалі, 

висловлюючись термінологією самого Шевченка. 

«Попихач жидівський, виріс у порогу… / Трапляється, часом тихенько 

заплаче» [2, с.62]. Вибрана позиція приниженого наймита вже передбачає 

приховані злостиві наміри щодо відплати об’єкту, який завдає страждань: 

«Куди, каже, хилить доля, / Туди й треба гнуться, – / Гнуться мовчки, 

усміхаться, / Щоб люде не знали, / Що на серці заховано» [2, с.63]. А 

заховано було десь у глибинах душі поряд з резиґнацією ненависть і лють, 

наявність яких засвідчено в описах картин помсти наймита не безпосереднім 

своїм кривдникам, а національно уособленому злу: «А Галайда… / Мов 

скажений, мертвих ріже, / Мертвих віша, палить. / «Дайте ляха, дайте жида! 

/ Мало мені, мало! / Дайте ляха, дайте крові / Наточить з поганих! / Крові 

море… мало моря…» [2, с.95]. Характерно, що Ярема виношував такі 

задуми й озвучував їх коханій Оксані. Т. Шевченко подає це так: «Їй Ярема 

розказував, / Як жить вони будуть / Укупочці, як золото / І долю добуде, / Як 

виріжуть гайдамаки / Ляхів в Україні» [2, c.70]. Наміри Галайди 

поширюються поза прагнення власного щастя: «Пекельнеє свято / По всій 

Україні сю ніч зареве; / Потече багато, багато / Шляхетської крові… / 
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Прокинеться доля; козак заспіва: / «Ні жида, ні ляха»… / Так думав, ідучи в 

латаній свитині, / Сердега Ярема з свяченим в руках» [2, с.85]. У думках 

Галайди проглядається завуальована мислеформа самого Шевченка, де 

схвалюється акт помсти як психологічне звільнення від національно 

законсервованого ресентимента. 

Ф. Ніцше стверджував: «Восстание рабов в морали начинается з того, 

что ресентимент сам становится творческим и порождает ценности» [1, с.7]. 

Історична інтровертність українців доби Шевченка превалювала над 

спроможністю дієвого виступу проти подразника, тобто російсько-

кріпосницького імперіалізму, який і породив український ресентимент. 

Феномен Т. Шевченка в тому, що він долав світоглядно-національну 

ущербність українства в ментальному полі беззастережною вірою в 

державницьке майбутнє України, проявляючи при цьому ознаки 

національного ресентименту здебільшого в площині літературної творчості.  

О. Бузина в книзі «Вурдалак Тарас Шевченко» змалював Т. Шевченка 

озлобленим, жовчним, тобто людиною суцільного ресентименту. Наше 

дослідження є частковим контраргументом на фальсифікат О. Бузини. 

Враховуючи, що класичне розуміння терміну «ресентимент», 

запровадженого Ф. Ніцше 1887 року, набуло понятійних трансформацій в 

роботах М. Шелера та П. Стросона, є потреба сфокусувати свій погляд ще й 

з їхніх позицій на ресентиментні прояви Т. Шевченка. Нами ініційовано 

ресентиментний підхід при вивченні психологічних реакцій Т. Шевченка, у 

ланцюгу яких особистісний ресентимент перетікав у національний, був 

вогнищевим і транзитним в потоці усвідомлених інвектив українського 

генія. У даній роботі зроблено тільки підходи до висвітлення практично 

замовчуваної проблеми, тому є потреба у фундаментальному дослідженні 

синергетичним методом, де літературознавчий аспект базуватиметься на 

ключових положеннях психології. 
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к.філол.н., наукова співробітниця 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
Національного університету «Львівська політехніка»,  

Україна, м. Львів 

МОВНІ МАРКЕРИ КОМІСИВІВ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ  

В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ 

Вивчення питань організації мовленнєвого спілкування посідає вагоме 
місце в сучасній методиці викладання української мови як іноземної. 
Особливо важливими є мовленнєві акти та їхня роль у забезпеченні 
успішної комунікативної взаємодії. 

Мовленнєвий акт – це «цілеспрямована мовленнєва дія, яка відбувається 
відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, що розглядається в 
межах прагматичної ситуації» [1, с.136]. Розрізняють такі типи мовленнєвих 
актів: репрезентативи, директиви, комісиви, експресиви, декларативи [7, 
с.170]. Кожен тип мовленнєвих актів характеризується чіткою структурою, 
несе певне семантичне навантаження та реалізує певну комунікативну мету. 

Мета цієї розвідки – описати особливості вербалізації комісивів у 
процесі кооперативної взаємодії в українській мові для подальшого 
вивчення в іншомовній аудиторії на рівні В2. 

Комісивні мовленнєві акти – це акти, при вимові яких мовець 
зобов’язується здійснити певну дію в інтересах адресата [5, с.29]. До 
комісивів зараховують такі мовленнєві акти: обіцянка, гарантія, запевнення, 
згода, присягання, клятва тощо. 

Зауважимо, що особливості висловлення комісивних мовленнєвих 
актів, як і інших, у різних мовах є відмінними. Це зумовлено національно-
культурними особливостями кожної окремої мови. Наприклад, А. Дедухно 
доводить, що українське дієслово «клянуся» в англійській мові має не 
менше як два відповідники, а дієслово «присягаюся» серед англійських 
дієслів не трапляється, немає англійського відповідника і до лексеми 
«божуся» [4, с.6]. Отже, систематизація мовних маркерів комісивів в 
українській мові для подальшого їх вивчення в іншомовній аудиторії є 
актуальним питанням. 

Рівень володіння українською мовою як іноземною В2 передбачає те, 
що іншомовець повинен вміти реалізовувати такі комунікативні наміри: 
1) обіцяти зробити щось та 2) підтверджувати інформацію, тобто запевняти 
когось у правдивості своїх слів [8, с.65-66]. 

Виконання окреслених комунікативних вмінь пов’язане з такими 
мовленнєвими актами як обіцянка, запевнення, присягання та клятва. 
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Мовленнєвий акт обіцянки характеризується тим, що взяття мовцем на 
себе зобов’язань є добровільним, контрольованим, направленим на виконання 
обіцяного у майбутньому [2, с.5]. На мовному рівні обіцянку передають: 

1) складнопідрядне речення, головна частина якого містить дієслово 
першої особи із семантикою обіцянки, а підрядна з’ясувальна частина – 
саму обіцянку, виражену дієсловом у формі майбутнього часу («Я обіцяю, 
що прийду на заняття завтра»); 

2) безсполучникове речення («Обіцяю: всі завдання будуть виконані»); 
3) просте речення, де використовують дієслово у формі інфінітива («Я 

обіцяю бути тобі другом») тощо. 
Часто обіцянка може супроводжуватися інформацією про умови, за 

яких вона буде виконана («Обіцяю повечеряти з тобою, якщо допоможеш 
мені підготувати реферат»). 

Іллокутивну силу обіцянки посилюють словосполучення «даю слово», 
«даю чесне слово», «даю слово друга (керівника / вчителя)». 

Мовленнєвий акт запевнення передає бажання мовця переконати 
адресата в істинності наданої інформації, донести його впевненість щодо 
сказаного, здійснити вплив на почуття адресата [6, с.177]. Ще однією 
особливістю мовленнєвого акту запевнення є функціонування в офіційно-
діловому стилі мовленні. 

Для запевнення мовці використовують складнопідрядні речення, 
головна частина яких містить інформацію про те, що мовець впевнений у 
своїх словах («Я запевняю вас, що все буде добре»). Також омовлення цієї 
мовленнєвої дії забезпечують безсполучникові речення («Запевняю: це 
найкращий варіант»). 

Лексема «присягати» в українській мові означає «твердо обіцяти кому-
небудь здійснити щось, підкріплюючи обіцянку якою-небудь клятвою, 
клястися» [3, с.1134], а «клястися» – те саме, що «присягатися» [3, с.548]. 
Фактично мовленнєві акти присягання та клятви частково співвідносяться з 
мовленнєвим актом обіцянки та відрізняються рівнем емоційного 
навантаження. Їх вербалізацію забезпечують складнопідрядні («Я клянуся, 
що буду тобі справжнім другом», «Божуся, що мав найкращі наміри») та 
безсполучникові («Клянуся: ми ніколи не розлучимося») речення. Також 
мовці використовують прості речення («Присягаюся бути вірним другом»). 
Посилення іллокутивної сили присягання забезпечують прислівники 
«довіку», «навіки» або словосполучення «клянуся матір’ю (батьком, дітьми, 
Богом)» («Клянемося перед Богом, що виконуватимемо наш обов’язок»). 

Отже, комісивні мовленнєві акти відіграють важливу роль у процесі 
міжособистісної комунікації. Їх знання та вміле застосування забезпечать 
досягнення комунікативної мети. Тому навчальні матеріали повинні містити 
приклади використання окреслених мовленнєвих актів та ефективну 
систему вправ для їх засвоєння. 
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Україна, м. Харків 

ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ МІСЦЕВОГО КОЛОРИТУ  

В РЕТРОДЕТЕКТИВАХ А. КОКОТЮХИ 

Головними художніми прийомами, що використовуються авторами 

творів історичної тематики, починаючи від Вальтера Скотта, який, власне й 

сформулював ці вимоги, є відтворення місцевого колориту та реконструкція 

історичних характерів. Сучасний український письменник-прозаїк Андрій 

Кокотюха, звернувшись до жанру історичного детективу (ретродетективу), 

також широко використовує ці засоби. Наразі в творчому доробку митця є 

дві серії історичних кримінальних романів: «львівська», що складається з 

семи частин, героєм яких є адвокат Клим Кошовий, та нещодавно розпочата 
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серія, не обмежена певним географічним ареалом, де головним героєм 

виступає колишній поліцейський Платон Чечель. Прийоми відтворення 

місцевого колориту в цих циклах різняться. 

«Львівський» цикл ретродетективів Кокотюхи є досить вивченим 

вітчизняним літературознавством. Найбільш значущими можна вважати 

присвячені йому дослідження С.О. Філоненко, яка плідно займається 

вивченням сучасної української масової літератури, Я.О. Бригадир та ін. 

Деякі відомості щодо авторської манери письменника можна отримати з 

численних інтерв'ю А.Кокотюхи, які він дає з нагоди виходу того або іншого 

свого твору. 

Основним художнім прийомом, який вживає письменник у 

«львівському» циклі для відтворення місцевого колориту, є використання 

так званого «провідника» ˗ людини/істоти, яка допомагає герою 

орієнтуватись у незвичному середовищі/реаліях. Одним з найяскравіших 

прикладів застосування цього прийому є перша та друга частини 

«Божественної комедії» Данте, де провідником Мандрівника Пеклом та 

Чистилищем виступає давньоримський поет Вергілій. У Клима Кошового в 

його мандрах Львовом початку ХХ ст. також є провідник ˗ дантист Йозеф 

Шацький, що знайомить героя з реаліями чужого для нього міста. Проте в 

якості провідника для читацької аудиторії виступає, насамперед, сам 

Кошовий ˗ «чужинець в чужому краї». «Мені зручніше, ˗ каже романіст, ˗ 

дивитися на Львів і відкривати його очима не місцевого, а ніби іноземця. 

Так маскуються помилки, котрих автор як гість може й має право 

припускатися» [2]. 

Задля уникнення помилок та анахронізмів Кокотюха користувався 

порадами знаних учених-львовознавців, які виступали бета-тестерами його 

текстів. Відтворенню місцевого колориту в «львівських» ретродетективах 

передувала копітка робота письменника з історичними та краєзнавчими 

джерелами, а також безпосереднє знайомство автора з місцевими реаліями. 

Він відвідував вулиці та квартали Львова, які потім описував у романах, 

«зазирав, торкався, вивчав плани» [2]. Перелік деяких з використаних 

джерел Кокотюха наводить наприкінці кожної книги. Також він 

супроводжує свої тексти досить розлогими коментарями, де пояснює певні 

аспекти та реалії [5, c.182].  

Хоча письменник і стверджує, що в книжках «львівського» циклу він 

«не переповідає карту Львова, не зловживає топонімікою» [3], таких 

замальовок у цій серії досить багато. Як і описів архітектури старовинного 

місця, пам'яток, етносу тощо. Крім самого головного героя, в книгах циклу 

діє багато наскрізних персонажів, які «представляють різні соціальні та  

етнічні прошарки населення Львова, що в сукупності дає картину 

мультикультурного середовища» [5, c.183]. Аби відтворити пістряву 
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картину цього середовища, Кокотюха використовує діалектизми та 

жаргонізми, притаманні мовленню львів'ян (андрусь, кумпель, батяр, 

клінгер та ін.), а також етнічну лексику, яку використовують представники 

народів, що складали населення Львова початку ХХ століття (поляки, євреї, 

німці тощо).  

Досить яскравим прийомом є й уведення до текстів романів кулінарних 

рецептів, які, на справедливу думку С.О. Філоненко «не тільки відтворюють 

львівські реалії початку ХХ століття, але й посилюють цікавість читачів за 

рахунок гастрономічних інтересів (кулінарія – один із актуальних наразі 

трендів масової культури)» [5, c.184].  

Цикл «Вигнанець» своїми художніми особливостями є дещо відмінним 

від «львівського». Як і Клим Кошовий, колишній слідчий поліції Платон 

Чечель випав зі звичного середовища, проте назвати його «чужинцем у 

чужому краї» не можна. Він діє на знайомому йому терені й у знайомих 

реаліях. Тому головну роль у відтворенні місцевого колориту відіграє тут 

сам автор. Помітно, що обсяг замальовок історичного характеру тут значно 

зменшується, поступаючись місцем «екшену», динаміці оповіді.  

Автор використовує традиційний для історичної белетристики прийом 

показу реалій місцевості та часу «домашнім» чином, коли читач 

занурюється в епоху за допомогою героїв твору, які обговорюють між 

собою сучасні їм події, немовби залучаючи до розмови й читача. Значна 

частина інформації транслюється в циклі «Вигнанець» саме героєм та 

персонажами. Певну частину історичних даних викладає й сам автор. У 

другому циклі ретродетективів Кокотюхи значно посилюється обсяг та роль 

авторських приміток та виносок, у яких подається інформація щодо 

згадуваних історичних осіб та подій, географічних місцевостей, топоніміки 

тощо. Зростає у «Вигнанці» й роль архаїчної, етнічної та жаргонної лексики.  

За задумом А. Кокотюхи, події романів циклу «Вигнанець» 

відбуватимуться в губерніях Лівобережної України: Полтавській, 

Чернігівській, Київській, Харківській та Катеринославській. Причому не 

тільки в губернських центрах, а й, насамперед, у провінції. Так, у «Вигнанці 

й чорній вдові» змальовано Київ та його околиці, сюжет «Вигнанця й 

навченої відьми» розгортається на Полтавщині.  

Як і під час роботи над «львівським» циклом, письменник звертається 

до історичних джерел та сучасних досліджень, про що свідчать вже 

традиційні списки використаних джерел, що подаються наприкінці кожної 

книги. Також до роботи долучаються місцеві консультанти. За словами 

полтавської журналістки та історика О. Ружицької, «уточнювали абсолютно 

все. Одяг, прикраси – збирали фотографії того часу. Піднімали газети, 

архіви. Андрій Кокотюха «погрався» зі справжніми персонажами того часу. 

Міський голова, градоначальник, поліцмейстер – цілком реальні люди. У 
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романі – суміш історичних персон і вигаданих. Так само і з локаціями. 

Деякі, наприклад, Василівка – реальні. Деякі вигадані, як Маньківка. А він 

не знав, що Соснівка у місцевих називається Мандівка» [4]. 

У «Вигнанці та навченій відьмі» одним з засобів відтворення місцевого 

колориту стає звертання до фольклору та народної міфології, що сприяло 

наданню тексту містичного, почасти готичного колориту. Використовує 

Кокотюха й вже випробуваний у романах про Клима Кошового прийом 

уведення до оповіді численних кулінарних рецептів, описів страв, 

притаманних власне Полтавщині.       

Література 

1. Бригадир Я.О. Інтерпретація історичних подій крізь призму інтриги в 

українському ретродетективі // Літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 1(1). – С.99-

110. 
2. Квятковський А., Ціон В. Габзбурзький Лемберг очима ніжинця : інтерв'ю з 

Андрієм Кокотюхою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zbruc.eu/node/34373. 
3. Марченко О. Сім тез Андрія Кокотюхи про ретро-Львів та дитячу книжку в 

Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/news/ 

sim_tez_andriya_kokotyuhy_pro_retrolviv_ta_dytyachu_knyzhku_v_ukraini_70035.html. 

4. Стенько О. Вінтажне вбрання, сторічні рецепти та танго: презентували 
детектив, події якого розгортаються в царській Полтаві [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_vintazhne-vbrannya-storichni-recepti-ta-

tango-prezentuvali-detektiv-podiyi-yakogo-rozgortayutsya-v-carskij-poltavi-foto/927836.  

5. Філоненко С.О. «Львівський» цикл Андрія Кокотюхи як авторський проект // 
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2015. – 

Випуск VII. – С.180-186. 

 
 

 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

67 

 

PEDAGOGY 

Аніщенко В.О., 
доцент, к.т.н., професор кафедри педагогіки та гуманітарних  дисциплін, 

Академії Державної пенітенціарної служби,  
Україна, м. Чернігів 

МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА  

ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ 

В теорії та практиці педагогічної науки накопичений великий об’єм 

матеріалу з модульного навчання майбутніх фахівців різних сфер. 

Інформаційні, формуючі, такі, що активізують процес запам’ятовування та 

сприйняття навчального матеріалу, розвиваючі моделі спрямовані на 

вирішення певних дидактичних завдань пропорційно своїм можливостям. 

Однак, відомі «академічні схеми навчання», що побудовані на знаннях, 

вміннях та навичках, які застосовуються у закладах вищої освіти, не 

забезпечують а ні за часовими межами, а ні за якісними показниками, на 

виході, рівень професіоналізму майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв, яким вони 

повинні володіти та приступати до службової квазіпрофесійної діяльності в 

установах виконання покарань. Тому необхідно проектування нового 

алгоритму, що дасть можливість забезпечити вирішення зазначеної проблеми, 

яка є актуальною на теперішній час реформування пенітенціарної системи 

України. 

Інноваційність модульного навчання з позицій дидактики, як системи, 

створює передумови для більш повного і комплексного вирішення завдань, 

що стають перед майбутніми офіцерами-пенітенціаріями під час їхньої 

безпосередньої службової квазіпрофесійної діяльності в органах та установах 

Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України).  

Так в моделі практичної підготовки курсантів та діючих офіцерів, які 

проходять курси підвищення кваліфікації, поняття «модуль» використо-

вується у двох сенсах, що відповідають режиму розвитку (модуль виступає як 

відносна незалежність, цілісна частина всього навчального процесу 

підготовки офіцерів-пенітенціаріїв, які відповідають безпосередньо за режим 

безпеки в установі виконання покарань за будь-яких небезпечних 

надзвичайних ситуацій, а також технологічний опис даного процесу, 

встановлення певних комунікацій з ув’язненими тощо) та режиму 

функціонування (модуль реалізується як розробка викладача, тобто певної 
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закінченої, цілісної частини навчального змісту в межах тактико-спеціальних 

дисциплін, що вивчаються курсантами).  

Перший модуль базується на використанні діяльнісних ігор, що 

включають декілька етапів: етап самовизначення, дослідницько-пошуковий, 

проектно-програмний та експертний. Зміст діяльності учасників модулю 

(курсантів, слухачів) виступає не тільки рішенням освітніх завдань (хоча вони 

визначені тематикою певної теми навчальної дисципліни або інтеграційною 

тематикою, що базується на певних темах тактико-спеціальних дисциплін), 

але формує мисленево-діяльнісні засоби, що є необхідними для використання 

раніше відомих та здійснення інноваційних практик подолання кризових 

станів чи/або ліквідації надзвичайних ситуацій в установі виконання 

покарань. Саме тому кожний етап проектується таким чином, щоб у курсантів 

(слухачів) у процесі діяльності та діяльністної кооперації в модулі виникли 

певні труднощі, вирішення яких без відповідних додаткових засобів і 

здібностей виявляться неможливим. 

Перший етап модуля складається з двох частин і носить самовизна-

чальний характер. Його форматним завданням виступає вибір курсантами 

(слухачами) позиції в освіті: розвиток, оптимізація функціонування, 

функціонування (в залежності від контингенту осіб, які навчаються).  

У залежності від вибору будуються траєкторії руху курсанта (слухача).  

У напрямку формування узагальнених надпредметних властивостей на 

даному етапі формується рефлексивне вміння щодо самоосвіти, 

самопідготовки і самоконтролю у осіб, які навчаються (проходять підвищення 

кваліфікації). Завдання, що забезпечують даний етап модуля ігротехнічною 

командою полягає в тому, щоб здійснювати проблематизацію носіїв різних 

типів професійного мислення та діяльності офіцера-пенітенціарія.  

Під час роботи на першому етапі другої частини модулю курсантами 

освоюються важливі методологічні вміння: структурувати ситуацію; 

діяльнісно її уявити; визначати «проблемні» області; знайти своє місце 

відповідно нового уявлення про надзвичайну ситуацію в установі виконання 

покарань; поставити практичну ціль, що перетворюється або трансформується 

через дію певних факторів впливу. В залежності від рівня самовизначення 

(щодо розвитку, оптимізації функціонування) курсантів (слухачів), 

приймаються рішення щодо участі в інших етапах практичної підготовки. Цей 

етап орієнтований на всебічні експериментальні розробки інноваційних 

проектів щодо подолання або ліквідації певних надзвичайних ситуацій в 

установі виконання покарань. Задачею його є адекватна презентація та захист 

розробленого проекту. Зміст завдання: формування способів розуміння та 

адекватної реконструкції тексту (повідомлення); обробка прийомів і технік 

організації складної комунікації (позиції автора, критика адресата 
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повідомлення, керуючого комунікацій); засвоєння способів здійснення 

продуктивної кооперації та інноваційної діяльності. Результатом реалізації 

першого блоку модуля повинно стати формування культури управлінської 

діяльності та мислення як офіцера-пенітенціарія, так і керівника групи 

(оперативної або групи швидкого реагування), який відповідає за подолання 

або ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в установі виконання покарань.  

Другий етап модуля виступає як дослідницько-пошуковий для виявлення 

вихідних та інноваційно-проектних ідей. Мова йде не тільки про відкриття 

нового змісту або розширення сутності проектних рішень, скільки про 

виявлення інноваційної ідеології у власних контекстах, їх переосмислення у 

відповідності зі своєю професійно-діяльністною позицією. Освітнім 

завданням даного етапу є приватизація конкретної технологічної ідеї щодо 

ліквідації надзвичайної ситуації в установі виконання покарань та її первинної 

концептуалізації. Закріплення знань та навичок відбувається за рахунок 

багатократних тренувань. На цьому етапі відбувається «вирощування» 

авторських ідей, які отримують право на подальшу розробку у наступному 

навчанні у випадку відповідного самовизначення курсанта (слухача). 

Необхідно допускати можливість виходу з гри учасника модуля на тому або 

іншому етапі з причини відсутності освітньої ідеї, зміни самовизначення, 

необхідності ще обдумати певну інноваційну ідею. 

Третій етап керівника групи (оперативної або групи швидкого 

реагування) носить проектно-програмний характер. Його освітнім завданням 

виступає розробка проекту інновацій та їх обґрунтування. З точки зору 

змістовного компонента вирішення проблемної ситуації на даному етапі у 

курсантів (слухачів) формується блок рефлексивно-діяльністних властивостей, 

що забезпечують ефективність процесу проектування і програмування. Мова 

йде про оволодіння категоріальним апаратом теорії діяльності, засвоєння 

техніки та прийомів схематизації, моделювання як окремих дій та операцій, 

так і системи діяльності. Завдання ігротехнічної групи на цьому етапі 

зводиться до організації комунікацій курсантів (слухачів), надання їм у 

ситуації ускладнення щодо проектування рефлексивних засобів подолання 

труднощів орієнтування у можливих напрямах пошуку вирішення завдання та 

захисту й обґрунтування проектних рішень. З погляду на те, що низка ідей, які 

розробляються для вирішення практичного завдання, є суб’єктивно новим 

матеріалом у процесі навчання, для ігротехнічної команди викладачем 

створюється атмосфера продуктивної комунікації (діалогу, реального 

співробітництва) для пошуку спільних рішень.  

Отже, моделювання надзвичайних ситуацій в установах виконання 

покарань, розробка та проектування певних інноваційних ідей щодо превен-

тивних засобів або засобів подолання наслідків надзвичайних ситуацій є 
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основою для створення концептуального модульного практико-орієнтованого 

навчання. Саме такий вид навчання буде сприяти формуванню професійної 

компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв, їх готовності для 

проходження служби та здійсненні квазіпрофесійної діяльності в органах та 

установах ДКВС України у сучасних умовах реформування пенітенціарної 

сфери. 

Денисюк О.Я., 
перший заступник директора Державної наукової установи  

«Інститут освітньої аналітики», 
Україна, м. Київ 

МОНІТОРИНГ ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНА СКЛАДОВА 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Державна політика у сфері освіти з часів Революції Гідності скерована 
на реформування усіх її рівнів і ланок. Повна загальна середня освіта, як 
найбільш масовий за кількістю здобувачів складник освіти, останні п’ять 

років перебуває у стані активного реформування. У 2016 році Урядом 
України схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері 
реформування повної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

на період до 2029 року (Концепція НУШ). Засадничі положення Концепції 
передбачають упровадження нових стандартів змісту загальної середньої 
освіти, фундаментом яких є компетентнісний та особистісно-орієнтований 
підхід до навчання. Система управління загальною середньою освітою 

отримає певну академічну свободу, зокрема, школа матиме можливість 
розробляти і впроваджувати власні освітні програми. Концепцією 
передбачено стимулювання особистого і професійного зростання педагога 

та надання йому академічної свободи [1]. 
Із стартом Нової української школи у 2016 р. Міністерство освіти і 

науки України запровадило моніторинг стану процесу її впровадження. 
Можна з обережністю стверджувати, що освітній моніторинг стає 

складовою державної системи управління освітою. У найбільш загальному 
розумінні моніторинг в освіті – це система збору, обробки, зберігання 
інформації про освітню систему або окремі її елементи, орієнтована на 

інформаційне забезпечення управління, дозволяє оцінити стан об’єкту у 
будь-який момент часу і може забезпечити прогноз її (системи) розвитку [2]. 
Таким способом здійснюється оцінювання поточного стану процесу 

впровадження НУШ і співвіднесення отриманих даних з очікуваними 
результатами відповідно до концептуальних засад Нової української школи. 
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Отже, головною метою моніторингу ми визначили стан факторів, які 
характеризують досліджуваний об’єкт, а саме процес упровадження НУШ, 
та актуалізацію тих чинників, які з певною вірогідністю можуть позитивно 

чи негативно впливати на результати реформування НУШ. 
Актуальними є питання, досліджувані в рамках моніторингу, 

починаючи з 2018 року: готовність учителів до викладання за новими 

стандартами, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, 
дидактичне забезпечення освітнього процесу та техніки викладання, 
оцінювання навчальних досягнень учнів, створення умов для навчання дітей 
з особливими освітніми потребами тощо. 

У межах моніторингу НУШ ми зосередили увагу, зокрема, на 
оцінюванні рівня готовності до викладання за новим Державним стандартом 
початкової освіти як вчителів початкових класів так і закладів освіти 

загалом. 
Здійснення моніторингу впровадження НУШ упродовж останніх двох з 

половиною років дало дослідникам можливість простежити динаміку 

певних процесів та здійснити факторний аналіз отриманого масиву даних, а 
державним органам управління освітою отримати актуальну статистичну та 
аналітичну інформацію про стан реформування шкільної освіти. Так, 
учителі, які другий рік втілюють принципи НУШ, більш самокритично 

оцінюють власний рівень готовності до викладання в нових умовах. Отже, 
фактор професійного досвіду вчителя у впровадженні НУШ впливає на 
критичність самооцінки: чим більше вчитель працює за новим Державним 

стандартом початкової освіти, тим критичніше він оцінює свої професійні 
компетентності: відсоток «повністю готових» до викладання за новим 
Державним стандартом початкової освіти на 12% менший серед «учителів-

другокласників», ніж серед колег, які викладають у 1 класах; 59,1% 
«учителів-першокласників» «повністю підготовлені» щодо психології учнів 
молодшого шкільного віку проти 55% «учителів-другокласників»; на 6,2% 
зменшилась кількість «учителів-другокласників», які вважають, що 

«повністю готові» до розробки навчальних програм з інтегрованого курсу / 
навчального предмета, ніж вони вважали в минулому році. 

За напрямом «організація діяльності» майже вдвічі збільшилась 

кількість педагогів, які мають власні методичні розробки, порівняно з тими 
ж респондентами у 2018 році (4,5% у 2018/019 н. р. проти 8,9% у 2019/2020 
н. р.). Хоча загалом за цим критерієм показники не дуже високі; лише 

половина вчителів як перших, так і других класів (52,2% та 48% відповідно) 
змінюють види діяльності під час уроку. Серед чинників, які змушують 
учителів відмовитися від практики зміни видів діяльності на уроці, 
виокремлено наступні: відсутність навичок планування та організації часу, 

відведеного на урок, відсутність особистого тайм-менеджменту; відсутність 
практик щодо форм і методів зміни видів діяльності на уроці; брак місця у 
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класі для організації освітніх активностей учнів; упевненість учителів, що 
зміна видів діяльності є необов’язковою складовою освітнього процесу.  

За напрямом «методи та техніки викладання» моніторинг показав, що 

під час організації навчання учителі 1 класів більше за вчителів 2 класів 
віддають перевагу ігровим методам. Натомість учителі 2 класів поступово 
відходять від ігрових і все більше використовують предметні методи. Також 

учителі 2 класів порівняно з колегами 1 класів активніше використовують 
індивідуальні форми роботи, що можна пояснити вже набутим досвідом 
упровадження нових методик організації освітньої діяльності на уроці.  

Менш популярним стає застосування методів критичного мислення як 

серед учителів 1 класу 2019 року, так і вчителів 2 класу порівняно з їхніми ж 
показниками у минулому році. 

За напрямом «умови для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» дані моніторингу демонструють негативну динаміку частки 
вчителів, готових до викладання в інклюзивних класах. Порівняно з 2018 
роком цей показник скоротився серед учителів 2 класу на 2,9%. У 2019/2020 

н. р. зменшилася майже на 17,0% порівняно з минулим роком частка 
вчителів, які повністю готові до роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами (ООП). Натомість зросла частка вчителів 1 та 2 класів у 
2019/2020 н. р., які навчати дітей з ООП скоріше або повністю не готові. Ці 

дані корелюють з нашими висновками з попередніх досліджень щодо браку 
підготовки вчителів до роботи з дітьми з ООП та підтверджують 
необхідність розроблення ґрунтовного курсу підготовки вчителів до роботи 

з дітьми з ООП [3]. 
Інформація, отримана державними органами управління освітою за 

результатами моніторингу впровадження НУШ, розкриває важливі аспекти 

реформування системи повної загальної середньої освіти, дозволяє 
приймати обґрунтовані управлінські рішення, в процесі реформування 
здійснювати корегування окремих складових для запобігання негативних 
наслідків, прогнозувати подальші сценарії реалізації принципів Нової 

української школи. 
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ВІРТУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА  

ПОЗИТИВНОЇ КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЇ 

Поняття «кіберсоціалізація» та процес кіберсоціалізації молоді сьогодні 
досить широко розглядаються в межах педагогіки та психології. Спираючись 
на модель соціалізації особистості Ю.М. Швалба [3], ми визначаємо 
кіберсоціалізацію як вид соціалізації, що полягає в набутті здатності до 
самостійної побудови та відтворення систем соціальних (міжособистісних і 
професійних) зв’язків і відносин у віртуальному просторі [2]. 

Сьогодні все, що відноситься до грамотного використання інформаційно-
комунікаційних технологій, описують поняттям «цифрова компетентність». 

Аналіз існуючих визначень показує, що концепція цифрової компетент-
ності відноситься до таких, що активно розвиваються, до неї постійно вносяться 
зміни відповідно до розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. Більшість авторів включає в поняття цифрової компетентності 
уміння та навички ефективного використання цифрових технологій в 
повсякденному житті, здатність критично оцінювати технології, мотивацію до 
участі в цифровій культурі, а також технічні навички, пов'язані найчастіше з 
комп'ютерною грамотністю [4, c.14]. Тож цифрова компетентність повинна 
включати знання, вміння та навички, що дозволяють дорослим і дітям 
використовувати інтернет безпечно та критично. Це така скоріше «технічна» 
компетентність, що забезпечує операціональний аспект діяльності в Інтернеті. 
Навіть наголошування на тому, що цифрова компетентність не може бути 
зведена до одних лише технічних умінь та включення в її структуру 
комунікативної компетентності, не зменшують переважання її «технічної» 
спрямованості. 

Саме тому для позначення соціальної компетентності, що забезпечує 
вирішення задач соціальної взаємодії у віртуальному просторі, можна 
запропонувати поняття «віртуальна компетентність», яка, у свою чергу постає 
як сукупність окремих здатностей. Підкреслимо, що виокремлені здатності 
розвиваються саме у віртуальному світі за умови вирішення в ньому певних 
задач соціальної взаємодії (табл.1). 
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Таблиця 1 

Загальна структура віртуальної компетентності 

 В
ір

ту
ал

ь
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Задачі соціальної взаємодії Віртуальна здатність 

Створення власного 

соціального простору 

Критичне мислення 

Здатність самоорганізації (діяльності, 

часу тощо) 

Формування віртуальної 
ідентичності 

Рефлексивні здатності 
Рольова компетентність 

Здатності самопрезентації 

Інтеграція віртуального Я-образу в Я-концепцію особистості, 

інтеграція/диференціація реального та віртуального світів 

Названі задачі соціального розвитку у віртуальному світі тісно 

взаємопов’язані, також нерозривно пов’язані й зазначені віртуальні 

здатності, серед яких критичне мислення виступає як метаздатність. 

Для визначення основних завдань соціальної взаємодії на різних вікових 

етапах скористуємося розумінням етапів соціалізації, що виокремлені 

відповідно принципу ґенезу особистості [1] та спробуємо окреслити соціальні 

здатності, які виступають умовою вирішення цих завдань.   

1. Етап первинного диференціювання взаємодій (кінець віку немовля – 

4-5 років). 

Сьогодні рання комп’ютеризація вивчається досить широко. Сучасні 

дослідження показують інтенсивне зростання споживання комп’ютерних 

програм у дошкільному дитинстві та зниження віку початку 

«комп’ютеризації» до перших місяців життя. Але дані стосовно впливу 

цього явища на психіку дитини досить суперечливі: є дані, що свідчать про 

руйнівний влив комп’ютерних ігор на формування психіки маленьких дітей, 

але є дослідження, що підтверджують їхній позитивний ефект. 

Не зважаючи на раннє знайомство дитини з комп’ютерним світом, на 

етапі первинного диференціювання взаємодій не має сенсу говорити про її 

входження у віртуальний простір, необхідність встановлювати у ньому 

певні соціальні зв’язки та відносини. Комп’ютерний світ може розглядатися 

на цьому етапі як один з інститутів соціалізації, що без опосередковуючого 

впливу дорослих спричинює збіднення соціальних зв’язків. 

2. Етап диференціювання формальних і неформальних стосунків (6-7 – 

11-12 років). 

Сутність цього етапу соціального розвитку полягає у необхідності 

розмежування формальних і неформальних взаємодій і саме цей етап може 

вважатися початком кіберсоціалізації – встановленням соціальних зв’язків і 

відносин у віртуальному просторі.   
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У житті підлітка віртуальний простір може існувати як продовження 

простору реального (спілкування з реальними друзями у соціальних 

мережах), або як окрема частина життя (спілкування з віртуальними 

«френдами»). Найчастіше ці дві форми існують поруч, при цьому одна з них 

може переважати за значущістю та часом, що на неї витрачається.  

3. Етап диференціювання самоставлення (11-12 – 15-17 років). 

Цей етап соціалізації пов’язаний із вирішенням досить складних 

життєвих задач: 

 зайняти психологічно комфортне місце у референтній групі однолітків; 

 організувати власний життєвий простір; 

 інтегрувати розрізнені «Я» образи в «Я-концепцію» особистості; 

 самовизначитися відносно власного майбутнього. 

Є всі підстави стверджувати, що значну частину окреслених задач 

соціального розвитку молоді люди вирішують або намагаються вирішити у 

соціальних мережах, що потребує розвитку певних соціальних здатностей 

(віртуальної компетентності). Соціальні здатності, розвиток яких необхідний 

для вирішення задач цього етапу соціалізації: 

 комунікативні здатності в усьому їхньому різноманітті: від умінь 

самопрезентації до навичок конструктивної поведінки в конфліктних 

ситуаціях; 

 здатність самоорганізації (часу, діяльності тощо); 

 рефлексивні здатності; 

 здатність до життєвого планування. 

Таке розуміння структури віртуальної компетентності дозволяє 

окреслити шляхи та напрямки її розвитку. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ 

СТРАХІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сьогодення вимагає від людини стійкості до стресових ситуацій, 

швидкої й конструктивної адаптації до нестабільного, динамічного, 

насиченого численними агресорами буття. Такі переживання, як страх усе 

частіше зустрічаються у вигляді стійких новоутворень, що в деяких 

випадках можуть стати чинниками, які негативно впливають на психічне та 

фізичне здоров’я людини. Страх може стати пусковим механізмом розладів 

емоційної сфери особистості, а його вплив може призвести до 

деструктивних наслідків. Тому, формуванню здорової емоційно-вольової 

сфери особистості дитини в наш час повинна приділятися значна увага. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні в розділах «Стосунки з 

однолітками», «Я сам», «Чужі», «Безпека організму» звертає увагу 

вихователів і батьків на проблеми нормального психічного розвитку дитини. 

У розділі «Емоції та почуття» йдеться про те, що дитина повинна 

орієнтуватись у назвах та специфіці прояву основних емоцій, у тому числі і 

страху, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями життя та 

своїми переживаннями. 

Дитячі страхи в тому або іншому ступені обумовлені віковими 

особливостями і в своїй більшості мають тимчасовий характер. Проте у 

деяких дітей можна спостерігати страхи, які важко переживаються, яких 

вони не можуть позбутися тривалий час. Тому надзвичайно важливо 

своєчасно їх виявити та прийняти заходи щодо їхнього подолання. B зв’язку 

з цим, актуальним вважаємо для практичної психології і педагогіки, 

завдання пошуку найбільш ефективних шляхів виявлення і подолання 

психічного неблагополуччя дитини. 

Проблема вивчення дитячих страхів в психолого-педагогічній науці не 

нова. Причини їх виникнення досліджували такі вчені, як Є. Івлєва, А. Захаров 

[1], А. Рибаков, Я. Рейковський, Ф. Ріман, П. Симонов, Ю. Щербатих та ін.; 
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питаннями їх профілактики займалися Н. Карпенко [2], Л. Костіна, М. Кузьміна, 

Л. Лебедєва, Є. Савіна, Д. Соколов, Н. Шаніна та ін.; корекційні методики 

щодо їх подолання розробили О. Біла, Ю. Ворошніна, Є. Комаровський, 

В. Лебединський, Л. Олійник, Р. Ткач [3], Т. Яценко та ін. 

Таким чином, проблема дитячих страхів посіла важливе місце у віковій 

психології та педагогіці й на сьогодні є достатньо розробленою. Разом із тим, 

багатоаспектність наукового дослідження страхів дошкільників потребує 

поглибленого вивчення і обґрунтування педагогічних умов їхньої профілактики 

та корекції у дітей дошкільного віку, що і є метою нашої наукової розвідки. 

На підставі вивчення здійснених досліджень з даної проблематики, ми 

простежили доведену науковцями певну вікову закономірність виникнення 

дитячих страхів, пов’язану з динамікою розвитку пізнавальних можливостей. 

Так, від народження до 3 років: (8 місяців – страх незнайомих людей; після 

одного року – страх самотності; після 1,5 року – хвилювання при тривалій 

відсутності матері, через «шумні обставини у сім’ї», страх лікарів, болю, 

уколів; два роки – страх покарання з боку батьків, страх поїздів, транспорту, 

тварин (вовка), уколів); від трьох до п’яти років: страх казкових персонажів, 

уколів, болю, крові, висоти, несподіваних звуків, самотності, темряви, 

замкненого простору; від п’яти до шести років: страх своєї смерті, смерті 

батьків, смерті тварин, страх казкових персонажів, глибини, жахливих 

сновидінь, вогню, пожежі, нападів, страх війни [1, с.127]. 

До шести років у них розвивається бурхлива фантазія, образне 

мислення в поєднанні з наївністю та сугестивністю. Книжки, фільми, почуті 

розмови й реальні події дають багату поживу для фантазії. Звідси й страхи, 

пов’язані з враженнями, отриманими ззовні. Страхи збільшуються, 

конкретизуються, супроводжуються агресією. Діти бояться казкових героїв, 

що уособлюють зло, вигаданих дитячою уявою істот, які «ховаються за 

рогом» або «живуть під ліжком», страшних снів, батьківського покарання, 

бійки, скандалу, смерті близьких, грози, буревію, пожежі. Предмети 

дитячого страху розподіляються на дві великі групи: діючі переважно на 

органи зовнішніх почуттів дитини, і переважно на дитячу уяву і розум. 

Перша група предметів дуже велика і різноманітна; вона ж є і первісною. 

Перші дитячі страхи безпосередньо зв’язані з різними враженнями на 

органи зовнішніх почуттів. Уява і розум можуть бути причинами дитячого 

страху не із самого початку життя дитини, – це пізніші утворення, що, 

являють уже деякий досвід, а тим часом діти відчувають з першого дня 

життя різні враження на органи зовнішніх почуттів [1, с.130].  

З метою вивчення даної проблеми на практиці ми провели 

експериментальне дослідження в ЗДО № 24 «Смерічка» м. Дрогобича 

Львівської області у групі дітей старшого дошкільного віку.  
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Зважаючи на те, що дітям старшого дошкільного віку властиве 

прагнення до малювання і беручи до уваги те, що через малюнки можна 

краще зрозуміти інтереси дітей, їх глибокі, не завжди розкриті переживання 

ми при проведенні констатувального етапу експерименту використовували 

методики виявлення страхів у дітей за допомогою малюнків.  

Дітям пропонувалося намалювати малюнки на теми: «У дитячому 

садочку», «На вулиці, у дворі», «Сім’я», «Що мені сниться страшне або чого 

я боюся вдень?», «Що було зі мною найгірше або саме хороше?», «Ким я 

хочу стати?». А також на цьому етапі дослідження ми використали 

проективний метод «Неіснуюча тварина» (автор методу: М.З. Друкаревич) з 

наступною бесідою. Завданням дітей було зобразити неіснуючу тварину. 

На наступному етапі ми використали методику виявлення страхів за 

допомогою спеціального тесту тривожності (автори методики: Р. Теммл, 

М. Дорк, В. Амен).  

Аналіз отриманих результатів показав позитивні і негативні тенденції в 

емоційній сфері дошкільників, допоміг виявити приховані дитячі страхи. 

Найпоширеніші серед них: страх не відповідати очікуванням дорослих, 

страх перед покаранням батьків, у деяких дітей страх виникає перед 

спілкуванням з вихователем; багато дітей з страхом згадують як дорослі 

(мати, батько, вихователька) підвищують голос. З’ясувалося, що страх перед 

спілкуванням з вихователем властивий хлопцям, які більше потерпають за 

свою нестримну, часто імпульсивну поведінку, в той час коли дівчата більш 

слухняні і отримують значно менше зауважень від вихователів.  

Таким чином, аналіз зібраних даних доводить, що страх і боязнь 

характерні для дітей дошкільного віку. У старшому дошкільному віці страх і 

боязнь, тривожність і побоювання можуть бути представлені однаковою 

мірою. Виходячи з дослідження страхів, до яких схильні діти, виявилося, що 

діти більше всього схильні до страху темноти та страху перед покаранням 

дорослих. 

Як відомо, способами подолання страху дітьми дошкільного віку є: гра 

із страхом; малювання страху; та вербализація страху (казки, розповіді, 

страшні історії) [2, с.14]. 

З огляду на це, для корегувальної роботи з старшими дошкільниками 

ми використали методики засновані на використанні:  

– ігрового методу: «Гра з темнотою», «Чехарда», «Прогулянка в сліпу», 

«Відгадай, кого я боюся» (по першій і останній букві); 

– ізотерапії: «Розправся з намальованим жахом», «Мені не страшно»; 

– казкотерапії: «Казка про страх» [3]. 

Корегувальну роботу ми проводили залежно від завдання як з 

підгрупами дітей, так і індивідуально. 
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Зазначимо, що в кінці роботи діти починали розуміти, що казкові 

персонажі – це вигадка і їх можна зробити такими, якими вони хочуть, тобто 

добрими, смішними, веселими. 

Також ми провели відповідну роботу з батьками старших дошкільників. 

А саме нами було проведено індивідуальні бесіди на теми: «Способи 

покарання дитини» і «Як допомогти дитині подолати страхи»; та батьківські 

збори на тему «Страхи вашої дитини і як вони виникають». На батьківських 

зборах ми ознайомили батьків з результатами дослідження страхів у їхніх 

дітей. Наголосили на можливих причинах виникнення страхів. Також 

запропонували рекомендації батькам, як допомогти своїй дитині 

позбавитися від страхів і що потрібно для цього робити. 

Зазначимо, що успішність усунення страхів залежить від знання причин 

і особливостей психічного розвитку дитини. Механізми розвитку страхів 

поєднуються між собою, утворюючи їх складно мотивовану структуру. 

Страхи, що виникають в результаті навіювання, усуваються не тільки дією 

на дитину, але і в результаті зміни відносин батьків, що неадекватно 

сформувалися. Особистісно обумовлені страхи можуть бути усунені і 

наданням допомоги безпосередньо дітям, тоді як ситуативні страхи 

вимагають комбінованого підходу. У всіх випадках доцільно дивитися на 

страхи не стільки очима дорослих, скільки очима дітей.  

Розуміння відчуттів і бажань дітей, їх внутрішнього світу, а також 

позитивний приклад батьків створюють необхідні передумови для 

успішного усунення страхів. Не можна винити, а тим більше лаяти і карати 

дитину за те, чого вона боїться, оскільки вона беззахисна і у всьому 

залежить від батьків, що несуть персональну відповідальність за її 

самопочуття і здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім страхам.  

Зважитися допомогти дітям повністю позбавитися від страху – це 

означає взяти активну участь в їхньому житті. Відправна точка будь-якої 

психотерапевтичної дії – це сприйняття відчуттів і бажань дітей та їх самих 

такими, які вони є. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій зумовлює реформування 

сучасної освіти. Саме тому компетентність у використанні сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних технологій в освітньому процесі – 

визначне завдання сучасної освіти. Вчителі опановують основи використання 

комп’ютерної техніки як одного з найефективніших засобів навчання, 

використовують комп’ютерні класи для проведення уроків із різних навчальних 

предметів – нові інформаційні технології активно впроваджуються в освітнє 

середовище. 

Модернізація шкільної освіти вимагає використання засобів і форм 

пізнавальної діяльності учнів, відводячи важливе місце інформаційно-

комунікаційним технологіям. Їх використання в освітньому процесі молодших 

школярів залишається не розв’язаним навіть на теоретичному рівні, що у свою 

чергу негативно позначається на практичному використанні. У зв’язку з цим 

особливе значення для інформатизації початкової ланки освіти отримують 

дослідження, спрямовані на виявлення факторів ефективного використання 

інформаційних технологій та проектування технології навчання здобувачів 

початкової освіти за їх участю. 

Сучасні науковці наголошують на значущості пріоритетного використання 

мультимедійних технологій в освітньому процесі (В. Беспалько, В. Бройдо, 

Б. Гершунський, Г. Дейвіс, Н. Єлістратова, Л. Зайнутдінова, І. Захарова, 

А. Зубов, В. Ляудіс, Є. Машбіц, М. Нахабіна, Е. Носенко та ін.). У своїх 

наукових розвідках вони зазначають про те, що використання мультимедійних 

засобів дає змогу підвищити інтенсивність та ефективність освітнього процесу; 

створює умови для самоосвіти й дистанційної освіти; сприяє переходу до 

неперервної освіти; у поєднанні з телекомунікаційними технологіями розв’язує 

проблему доступу до нових джерел різноманітної за змістом і формами 

представлення інформації. 

Мета дослідження – розкриття сутності використання сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних технологій на уроках української мови в 

закладах початкової освіти. 
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Мультимедійні засоби мають потужний освітній потенціал для оптимізації 

процесу навчання української мови, зокрема розвитку мовлення здобувачів 

початкової освіти. 

Поняття «мультимедіа» набуває різних значень: мультимедіа як новий 

підхід до збереження інформації; мультимедіа як устаткування; мультимедіа як 

продукт. «Мультимедіа» від англійської multi – «багато» і від латинської мedia – 

«носій, засіб, середовище, посередник». Означене поняття з’явилося вперше в 

40-х роках XX ст. у США. Зазвичай, термін використовується у поєднанні з 

поняттями система, процеси, програми, засоби, технології та ін. 

На думку Я. Романенка «мультимедійність полягає в можливому супроводі 

всього матеріалу музикою, використанні мультиплікації, відео та звукових 

ефектів, також в можливості комбінування уже готових автоматизованих 

програмних продуктів» [4, с.41-43]. Зі слів Г. Кравцової та Л. Кравцова 

«мультимедіа – це комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють 

застосовувати ПК для роботи з текстом, звуком, графікою, анімацією і 

відеофільмами» [2, с.19-23]. М. Бухаркіна зазначає, що «мультимедіа – 

комп’ютерна технологія, яка використовується для презентації інформації не 

тільки тексту, але й графіки, кольору, анімації, відео зображення у будь-якому 

поєднанні» [1, с.29-33]. 

Аналізуючи вище названі дефініції ми дійшли висновку: мультимедійна 

технологія визначає порядок розробки, функціонування та використання засобів 

обробки інформації; сукупність методів, прийомів і засобів для реалізації 

освітньої мети, розв’язання окремих дидактичних та виховних завдань. 

Найбільш ефективними для навчання української мови та розвитку 

зв’язного мовлення є такі мультимедійні засоби: 

– комп’ютерні тренажери, які дають змогу не лише відтворити об’єкти, а й 

забезпечити їх програмою, що описує їх поведінку в реальних умовах; 

– автоматизовані навчальні системи – інтегроване застосування 

комп’ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звука, інших 

медійних компонентів – що забезпечує можливість зробити предмет, який 

вивчається, максимально наочним, зрозумілим і доступним; 

– навчальні фільми – відтворюють процеси як у вигляді реальних 

спеціальних зйомок, так і тривимірної комп’ютерної графіки. Найдоцільніше 

використовувати їх як частину ширших проектів – мультимедійних навчальних 

систем, вони можуть створюватися як самостійний продукт: мультимедіа-

презентації; відео-демонстрації [3, с.78]. 

Найпоширенішим засобом на уроках у закладах початкової освіти, зокрема 

з української мови та розвитку зв’язного мовлення, є мультимедіа-презентації. 

Презентація – це набір послідовно змінюваних сторінок-слайдів, на 

кожному з яких розміщується текст, малюнки, схеми, відео-та аудіофрагменти, 

анімацію, 3D-графіку, при цьому використовуються різні елементи 
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оформлення. Презентація не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів 

та активно залучають школярів до співпраці [3, с.108]. 

Багатоаспектний аналіз можливостей мультимедійних засобів навчання дає 

можливість систематизувати такі їхні дидактичні функції: посилення наочності; 

розвиток пізнавальних інтересів; підвищення якості знань учнів; 

індивідуалізація навчання; інтенсифікація освіти; оптимізація процесу 

запам’ятовування навчального матеріалу. 

Застосування мультимедійних засобів дають учителеві можливість 

впливати одночасно на декілька органів чуття учнів, що підвищує ефективність 

освітнього процесу. Багато науковців наголошують на тому, що використання 

мультимедійних технологій надає можливість підвищити інтенсивність і 

ефективність освітнього процесу; створює умови для дистанційної та 

самоосвіти; розв’язує проблему доступу до нових джерел інформації у 

поєднанні з телекомунікаційними технологіями. 

За допомогою мультимедійної презентації можливе створення 

мультимедійного супроводу до уроків, що спрямований на ефективне 

розв’язання низки дидактичних завдань: формування мотивації навчання; 

засвоєння базових понять з предмета; формування навичок самоконтролю. 

Окрім того, використання мультимедійних засобів значно впливає на емоційну 

сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, 

інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності 

учнів. 

Загалом мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою 

технологією, завдяки притаманній їй інтерактивності, гнучкості й інтеграції 

різноманітних типів мультимедійної освітньої інформації, а також завдяки 

можливості враховувати індивідуальні особливості школярів та сприяти 

підвищенню в них мотивації до навчання. 

Упровадження новітніх інформаційних технологій в освіту України 

ставить перед школою завдання формування інформаційної культури сучасних 

школярів. Сучасні педагоги вбачають шляхи підвищення ефективності 

навчання саме у використанні комп’ютерної техніки в комплексі з 

традиційними технічними засобами навчання. Запровадження їх у початковій 

ланці освіти – це необхідність сьогодення, тому що більшість дітей 

знайомляться з комп’ютером ще в закладах дошкільної освіти. Їх застосування в 

освітньому процесі – одне з першочергових завдань сучасних закладів 

початкової освіти. 
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РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 

У сучасному суспільстві комунікативно-мовленнєва компетентність 

розглядається як показник освіченості людини, як одна з умов життєвої 

успішності (в навчанні, кар’єрі, міжособистісних стосунках тощо). Проте 

розроблені різноманітні методики та технології розвитку мовлення, рівні 

комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей при вступі до школи, як показує 

практика, не завжди відповідають очікуванням педагогів і суспільства в 

цілому. 

Питання щодо образного мовлення, його розвитку є методичною 

проблемою, вагомість та нерозробленість якої чітко простежується в сучасній 

лінгводидактичній науці. Вивчення й аналіз літератури дозволили 

зафіксувати, що питання розвитку образного мовлення розглядається в 

сучасній лінгводидактиці принаймні дотично таких проблем: вивчення 

лексики та фразеології (М. Коломієць, В. Ужченко, Г. Передрій, Т. Усатенко 

та ін.); розвиток усного мовлення учнів (Н. Бабич, П. Білоусенко, О. Біляєв, 

М. Вашуленко, М. Пентилюк та ін.); вивчення у середній школі стилістики 

загалом, художнього стилю зокрема (Ю. Арешенков, П. Кордун, 

І. Лопушинський, В. Мельничайко та ін.); лінгвістика тексту в шкільному 

курсі української мови, мовний аналіз тексту як складова означеної 

дисципліни (Л. Валентій, І. Ковалик, М. Крупа, В. Мельничайко, 

М. Пентилюк та ін.); культура мовлення вчителів-словесників, учнів 

(Н. Бабич, О. Біляєв, М. Пентилюк та ін.). Так, І. Попова вважає, що 

«образність виступає складовою виразності і виникає за такою схемою: 
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встановлення асоціативних зв’язків між двома предметами чи явищами, 

перенесення ознак з одного предмета на інший, і як наслідок цього – 

виникнення нового метафоричного (переносного) значення слова» [3, с.5]. 

Згідно з Л.С. Виготським, «загальні властивості інтелектуального і 

пізнавального процесів втілюються в образному слові, яке виникає під 

впливом певного внутрішнього стану та відповідних йому почуттів у момент 

переживання дитиною цих властивостей» [1, с.31]. 

Мовлення людини стає виразним, яскравим, живим, якщо воно багате 

влучними висловлюваннями, образними словами і словосполученнями, 

прислів’ями та приказками, фразеологізмами. Джерелом розвитку виразності 

мовлення є твори художньої літератури та фольклору. Дослідження 

психологів і педагогів засвідчують, що саме в дошкільному віці в дітей 

розвивається свідоме сприйняття, яке проявляється в розумінні змісту і 

морального смислу твору; у здатності виділяти та помічати засоби художньої 

виразності. Але одночасно в дітей існує невідповідність між сприйманням 

образної побудови твору та вмінням образно висловлювати свої думки, 

враження, переживання у власних розповідях. 

Розвиток образного мовлення є важливою складовою виховання 

культури мовлення. Під культурою мовлення розуміємо дотримання норм 

літературної мови, вміння передавати свої думки, почуття, уявлення 

відповідно до призначення та висловлюватись змістовно, граматично 

правильно, точно та виразно. 

При підготовці дітей до школи в них розвивається усвідомлене 

сприймання, вміння виділяти та знаходити засоби художньої виразності, 

проте вміння висловлювати емоційний стан формується пізніше. Дослідження 

доводять, що образність мовлення дошкільників носить змінний характер. 

Тому для розвитку цієї якості необхідна цілеспрямована робота, в основі якої 

повинно бути «розуміння та використання в мовленні зображувально-

виражальних засобів, які розкривають внутрішній смисл висловлювання» [2, 

с.18]. Образність мовлення, якої набуває молодший школяр, базується на 

більш глибокому і точному розумінні змісту, а також на опануванні засобами і 

прийомами виразності не тільки логічно правильного, але й емоційно 

впливового мовлення. На наш погляд, усвідомлення дітьми різних образних 

засобів буде сприяти розумінню як розумінню художніх творів, які важливо 

не тільки розуміти, але й сприймати, так і допоможе впевнено почуватися у 

процесі спілкування з дорослими та однолітками. 
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ІНКЛЮЗІЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Система освіти в Україні переживає глобальні зміни. Прийнята низка 

Законів («Про освіту в Україні», «Про ратифікацію Конвенції ООН про 

права інвалідів», «Про соціальний захист інвалідів в Україні», «Про 

реабілітацію» та ін..), в основу яких покладений єдиний підхід до соціальної 

та освітньої політики – визнання і здійснення права на освіту, працю, 

соціальний захист та реабілітацію людей з особливими освітніми потребами 

(ООП). У зазначених документах сформульовані цілі, яких слід досягти в 

процесі освітньої політики – покращення соціальної адаптації людей з ООП.  

Не зважаючи на значну кількість нормативних документів щодо 

розвитку інклюзивної освіти в Україні, єдиної чіткої моделі державного 

забезпечення процесу організації професійної підготовки молоді з 

особливими потребами, а також конкретних механізмів її впровадження та 

фінансової підтримки наразі ще не розроблено, що підкреслює актуальність 

теми статті. Мета статті – підвищення доступності та якості професійної 

вищої освіти для осіб з інвалідністю та з особливими освітніми потребами. 

Актуальність проблеми професійної реабілітації людей, що мають 

обмеження фізичного здоров'я та особливі освітні потреби, обумовлена  

збільшенням їх чисельності та причинами погіршення матеріального 

становища через екологію, війни та конфлікти у суспільстві. Все це вимагає 

додаткових ініціатив для створення умов адаптації людей з ООП до соціуму.  
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Соціальна політика держави в освіті інвалідів  та дітей з ООП 
орієнтована на ідеї світової спільноти і національну доктрину освіти 
України, які проголошують принцип рівних можливостей освіти для всіх. 
Відповідно до цих документів, заклад вищої освіти повинен забезпечити 
доступність і якість освітніх послуг людям з інвалідністю з урахуванням 
здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожного студента шляхом 
запровадження інклюзивної освіти. Отримання вищої освіти особами з 
інвалідністю є важливим ресурсом їх реабілітації та соціалізації. Як 
показують результати численних зарубіжних досліджень, шанси на успішне 
працевлаштування осіб з інвалідністю, які завершили вищу освіту, 
виявляються значно вище, ніж у осіб, які завершили тільки програму 
загальної освіти [1].  

В цілому ряді ВНЗ України накопичено успішний досвід професійної 
освіти студентів з інвалідністю, існують і реалізуються програми вищої 
освіти з гуманітарних, технічних і соціальних напрямів підготовки, в цих 
закладах створені спеціальні умови для навчання студентів з вадами зору, 
слуху, опорно-рухового апарату. У деяких ВНЗ розроблені і успішно 
впроваджені програми профорієнтації для окремих категорій осіб з 
інвалідністю та ООП. Як приклад такої роботи можливо навести досвід 
роботи Національної металургійної академії (НМетАУ, м. Дніпро), де 
впроваджується з 2002 р. соціальній проект по організації навчання у ВНЗ 
студентів з сенсорними порушеннями [2]. 

Досвід роботи цього закладу свідчить, що студенти з ООП можуть 
освоювати навчальну програму ВНЗ у встановлені терміни і в необхідному 
обсязі, але їм потрібен кваліфікований психолого-педагогічний супровід. 
Він складається з адаптованої навчальної програми та індивідуальних 
навчальних планів з урахуванням особливостей і можливостей дітей, 
консультацій кваліфікованих педагогів-дефектологів, які допомагають 
вчителям; інноваційних методів навчання, сучасних технічних пристроїв. 
Керується робота Центром супроводу освіти інвалідів ВНЗ (РЦОІ). Згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 № 587 РЦОІ 
НМетАУ став учасником Всеукраїнського експерименту з організації 
інтегрованого навчання людей з особливими освітніми потребами у вищих 
навчальних закладах. Центр не має цільового бюджетного фінансування, 
працює на ентузіазмі колективу викладачів і студентів. 

До завдань Центру входить створення умов для навчання інвалідів по 
слуху і зору, їх методична та психологічна підтримка, соціальна інтеграція в 
суспільство. За період роботи в даному напрямку 180 студентів із 
сенсорними порушеннями отримали диплом з кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр»; 180 – з кваліфікаційним рівнем «магістр», із них 5 чоловік – з 
червоними дипломами. На сьогодні студенти з вадами слуху навчаються за 
фахом «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», «Економічна 
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кібернетика» та «Інженерна механіка», студенти з вадами зору навчаються 
за фахом «Економіка», «Електроенергетика» та «Філологія».  

Організаційні засади навчання студентів з вадами слуху: на першому 
курсі студенти навчаються в окремій спеціальній групі (5–10 осіб) у 
супроводі перекладача-дактилолога; з другого по четвертий курс студенти 
навчаються в загальному потоці у супроводі перекладача-дактилолога, 
практичні заняття проводяться в окремій спеціальній групі; на п’ятому 
курсі, за результатами загального рейтинга, студенти навчаються у 
загальному потоці при методичній підтримці Центру. На жаль працюють за 
фахом після  закінчення навчання не в системі УТОГ – одиниці.  

Однак, незважаючи на наявність цілого ряду прикладів успішної 
практики, в більшості ВНЗ України  ще не створені спеціальні освітні 
умови, що забезпечують потреби молодих людей з інвалідністю в отриманні 
вищої професійної освіти. ВНЗ, які мають ефективні технології навчання 
таких студентів, а в них – співробітників з відповідними професійними 
компетенціями, небагато. Напрямів підготовки, доступних для осіб з 
інвалідністю (в яких створені спеціальні умови для їх навчання), набагато 
менше, ніж для їх здорових однолітків, а вступ до ВНЗ відбувається в 
багатьох випадках не на ті програми, які їм цікаві, а на ті, які адаптовані під 
особливості їх інвалідності. Це ставить учнів з інвалідністю в нерівні умови 
і порушує, по суті, їх право на здобуття вищої освіти відповідно до 
індивідуальних інтересів і схильностей.  

Аналіз структури напрямів підготовки показує, що програми, доступні 
для учнів з інвалідністю, у багатьох випадках не відповідають 
перспективним напрямам підготовки з урахуванням прогнозу соціально-
економічного розвитку регіону, в якому проживають інваліди, а це лише 
зберігає протиріччя між професійною освітою та ринком праці. 

Істотним чинником, що стримує розвиток вищої освіти осіб з інвалід-
ністю та ООП, є відсутність цільового бюджетного фінансування інклюзивної 
освіти у вищій школі. Потребують вирішення на державному рівні: питання 
працевлаштування випускників з інвалідністю (розробка і реалізація програм 
сприянню працевлаштування і післядипломного супроводу), розробка і 
реалізація програм професійної орієнтації для осіб з інвалідністю, формування 
установки до отримання професійної освіти; більш широкої інформованості 
суспільства про можливості навчання осіб з ООП, створення спеціальних 
умов навчання і супроводу осіб з інвалідністю, сприяння успішному 
оволодінню і завершенню програм вищої освіти; створення безперервної 
інклюзивної освіти (з включенням в цю систему спеціальних механізмів 
переходу від загальної освіти до професійної, від професійної освіти до 
працевлаштування) і подальшої професійної діяльності [3]. Ефективність 
вищої освіти студентів з інвалідністю та їх успішне працевлаштування 
безпосередньо залежить від реалізації освітньою організацією комплексу 
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програм професійної орієнтації, адаптованих освітніх програм, програм 
соціально-психологічного супроводу студентів, програм сприяння працевлаш-
туванню та післядипломного супроводу [4]; від наявності умов фізичної 
(архітектурної), інформаційної, навчально-методичної доступності послуг для 
студентів різних нозологічних груп; наявності у персоналу освітньої 
організації спеціальних компетенцій по роботі з особами, які мають 
інвалідність різних нозологічних груп; впровадженню досвіду передових шкіл 
інклюзії у ВНЗ, в т. ч. Регіонального центру освіти інвалідів НМетАУ.  

Таким чином, підвищення доступності та якості вищої освіти для осіб з 
інвалідністю та ООП у вищій школі, можливе на основі розробки і 
впровадженні ефективної моделі інклюзії та передового досвіду ВНЗ, які 
успішно навчають студентів з інвалідністю, на всю систему вищої освіти, 
розширення переліку направлень підготовки, адаптованих для навчання осіб 
з інвалідністю, забезпечення доступності здобуття вищої освіти для 
студентів з інвалідністю в регіоні їх проживання. 
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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ПІД ЧАС СЮЖЕТНО РОЛЬОВИХ ІГОР 

У всі віки люди високо цінували моральну вихованість людини. Глибокі 

соціально-економічні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, 

змушують нас розмірковувати про майбутнє України, про її підростаюче 

покоління. В даний час зім’яті моральні орієнтири і цінності. Підростаюче 
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покоління можна звинувачувати в бездуховності та агресивності.  

Варто відзначити, що моральне виховання дітей дошкільного віку – це 

цілеспрямований процес залучення дітей до моральних цінностей людства і 

конкретного суспільства. Основа розвитку особистості закладається в 

дошкільному віці, і чим свідоміше ставляться дорослі до виховання дитини, 

тим успішніше відбувається розвиток особистості в цілому. 

Досліджуючи проблему морального виховання, Т. Поніманська 

підкреслює, що сформувати моральні почуття та якості в дитини можливо 

лише у процесі цілеспрямованої взаємодії дорослого і дитини. Тільки за таких 

умов дитина засвоює моральні норми і правила, в результаті дотримання яких 

формуються моральні мотиви і навички поведінки [4]. 

Л. Лохвицька зазначає, що знання моральних норм поведінки 

засвоюються дітьми при «примірянні» до себе морального еталона [2]. 

О. Мельничук також підкреслює важливість засвоєння дітьми моральної 

цінності іншої людини, бажання дбати про її потреби та інтереси [3].  

І. Бех наголошує, що формування ціннісного ставлення до людей не 

може бути результатом вимог до дитини з боку дорослого. Дорослий може 

лише опосередковано впливати на поведінку дітей, створюючи відповідні 

умови, які спонукають до соціально-моральної активності.  

Л. Артемова підкреслює роль гри у формуванні моральних норм поведінки 

дітей. Вона зазначає, що в сюжетно-рольових іграх дошкільники моделюють 

взаємини дорослих і таке моделювання є доступним для дітей засобом 

орієнтування в мотивах і моральних правилах діяльності дорослих [1]. 

Особистісні якості дитини формуються в активній діяльності, і перш за 

все в тій, яка на кожному віковому етапі є провідною, визначає її інтереси, 

ставлення до дійсності, особливості взаємин з оточуючими людьми. 

Л. Артемова зазначає, що сюжетно-рольова гра – це образна гра за певним 

задумом дітей, який розкривається через відповідні події (сюжет) і 

розігрування ролей. Дослідниця підкреслює, що в таких іграх дошкільники 

моделюють взаємини дорослих і таке моделювання є єдиним зручним для 

дітей інструментом для орієнтування в завданнях, мотивах і моральних 

правилах, які дорослі виконують у своїй діяльності [1, с.11]. 

Через гру дитина входить у світ дорослих, опановує духовні цінності, 

засвоює попередній соціальний досвід. Ігри дітей відображають найбільш 

значущі події, дозволяють простежити, які ідеали формуються в 

підростаючого покоління. Гра для дошкільників є способом пізнання 

навколишнього світу. Під впливом ігор у дітей розвиваються різноманітні 

інтереси, розширюється їхній словниковий запас, виховуються такі складні 

почуття, як любов до Батьківщини, свого народу, тобто формується 

особистість майбутнього громадянина країни [1]. 
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Термін «культура поведінки дітей старшого дошкільного віку» необхідно 

розуміти, як спільність позитивних для соціуму незмінних форм буденної 

поведінки в побуті, в комунікації, а також у різних видах діяльності. 

Вихователь є прикладом для первинного уявлення дітей про культуру 

поведінки. 

Виховання культури поведінки старших дошкільників відбувається за 

допомогою сюжетно-рольової гри. У процесі гри в дитини з’являються прояви 

самостійності й активності, закладаються і формуються моральні риси 

характеру, навички регулярного виконання своїх обов’язків, духовні та 

фізичні якості, а саме: уважність, спритність, витривалість, мова, пам’ять, 

мислення. У нашому сьогоденні в дошкільних закладах дана проблема є 

актуальною і, на жаль, немає конкретного плану вирішення.  

Зовнішній вигляд, етика спілкування, рівень ввічливості, доброзичливості 

по відношенню до навколишніх, а перш за все до дітей, є важливим і дієвим 

прикладом для наслідування. Але тільки на одному прикладі всі питання, що 

стосуються етики поведінки не можна вирішити. Даний процес є непростим і 

довгим, в якому педагог повинен проявити свою педагогічну компетентність, 

застосувати засоби і методи виховання. Сюжетно-рольова гра і є тим засобом, 

за допомогою якого відбувається виховання культури поведінки. У процесі 

гри діти починають відчувати себе як колектив, об’єктивно оцінювати свою 

поведінку та своїх товаришів. Сюжетно-рольова гра сприяє встановленню 

норм соціальної поведінки, так само є індикатором для тих дітей, у яких 

проявляється егоїзм, агресивність, замкнутість як наслідок неправильного 

виховання. 

Є три етапи розуміння дітьми правил моралі.  

Перший етап: правила застосовуються, але не усвідомлено. 

Другий етап: триває процес застосування правила, яке не можна 

порушити.  

І третій етап: правило переходить на рівень навички і звички поведінки. 

Правила повинні освоюватися дітьми поступово. Педагог пояснює, 

показує їх застосування, звертаючи увагу на всілякі порушення. Для перевірки 

освоєння культури поведінки можливі проведення бесід на різні теми: «Як 

можна виручити друга, коли він потрапив у біду?» Після проведення ігор 

необхідно також провести рефлексію за підсумками гри, а також запитати у 

тих хлопців (дівчаток), хто вчинив не за правилами, як вони оцінюють свої дії, 

і дати можливість їм пояснити свій вчинок. Для повного засвоєння дітьми 

правил культури поведінки педагогу необхідно щодня повторювати і 

нагадувати їм про це. Але слід пам’ятати про те, що нагадування не повинні 

мати характер докучливих повчань. Педагог контролює дотримання правил 

гри, але при цьому необхідно підтримувати, схвалювати поведінку дітей, їх 

ініціативність. Також слід пам’ятати, що при порушенні правил вихователь не 
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повинен переходити на особистість дитини, а лише розглядати її дії. Слід не 

забувати про схвалення, похвалу, що в свою чергу буде мотивувати дитину на 

хороші вчинки по відношенню до оточуючих людей. У процесі виховання 

культури поведінки вихователю необхідно підвищувати запити до 

поведінкового характеру дітей, враховуючи їх особливості поведінки, 

здатність засвоювати правила, і здійснювати самоконтроль. Завданням 

педагога є сприяння навчанню дітьми об’єктивного ставлення до своїх 

учинків, уявлення про дружбу, співчуття та допомогу. Звичайно, результат з 

першого разу не буде відчутний, але, отримавши кінцевий результат, ви 

зрозумієте, що вся праця була недаремна. Сучасні дослідження виховного 

потенціалу сюжетно-рольової гри доказують, що вона є провідним видом 

діяльності, в якій формується особистість та її базові якості. Проте 

дослідження виховання культури поведінки в сюжетно-рольовій грі дітей 

старшого дошкільного віку потребує поглибленого вивчення та розробки 

методичного інструментарію. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сьогодення характеризується невідповідністю між очікуваними та 
реальними результатими навчання у закладах вищої освіти, сформованості 

професійних компетентностей здобувачів вищої освіти. Однією з причин такої 
невідповідності, на нашу думку, є  недостатня задіяність студентів у процесі 
навчання. Іншими словами, здобувачам вищої освіти, часто не цікаво під час 
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занять, що призводить до низького рівня свідомого і міцного засвоєння 
системи наукових знань, умінь, навичок та формування ключових 
компетентностей. Сучасні вимоги суспільства до випускника закладу вищої 

освіти вимагають удосконалення традиційних форм навчання за рахунок 
інновацій. Найсучаснішим, масовим, доступним і оперативним засобом 
навчання, здатним вплинути на мотивацію і сприяти успішності і 

наполегливості у навчанні є гейміфікація. 
Гейміфікація зазвичай визначається як інтеграція ігрових елементів у 

неігрове середовище. Важливо відрізняти гейміфікацію від навчання на основі 
гри. Ці терміни можуть здаватися схожими та взаємозамінними. Втім, різниця 

полягає в тому, як саме ігрові елементи інтегруються у процес навчання. 
Ігрове навчання – це тип активного навчання в ігровому середовищі, який має 
конкретні цілі і вимірні результати. Це вид діяльності в умовах ситуацій, 

спрямованих на відтворення і засвоєння навчального досвіду. В той час як 
гейміфікація – це процес додавання ігрових елементів або механіки в досвід. 
Такі ігрові елементи зазвичай відокремлені від реального навчального 

контенту. Тобто це неігрова діяльність заснована на використанні ігрових 
принципів. Таким чином, у «навчанні на основі гри» гра є навчальним 
досвідом, тоді як у гейміфікації ігрові компоненти додаються до традиційного 
навчання.  

Вперше гейміфікація була успішно застосована у маркетингу, а надалі 
поступово реалізовувалась в інших областях, таких як менеджмент, спорт, 
охорона здоров’я та навколишнього середовища, машинобудування, 

психологія і, нарешті, навчання. Гейміфікація у навчанні – це інноваційний 
засіб з великим потенціалом, який включає процес залучення студента у 
навчально-виховний процес, стимулювання інтересів студента, підвищення 

його мотивації і сприяння успішності. Гейміфікація сьогодні – один із 
способів модернізації системи викладання з урахуванням діджиталізації 
освіти. У працях [7], [10], [11] висвітлені питання переваги використання 
підходу гейміфікації як сучасного засобу підвищення мотивації студентів і їх 

більшого залучення до процесу.  
Важливим фактором успішного та ефективного впровадження явища 

гейміфікації у навчальний процес закладів вищої освіти є правильний добір 

способів її інтеграції у різні форми навчання. Викладач має чітко розуміти які 
елементи гейміфікації в якому порядку і обсязі слід включати у різні форми 
навчання та до яких результатів це може привести. Зокрема, є ризик того, що 

вся увага студента може фокусуватися не на навчання, а на кінцевий результат 
у вигляді перших місць, балів, значків, інших винагород, виконанні 
максимальної кількості завдань, тощо. Внутрішня мотивація передбачає, що 
навчання саме собою є винагородою. Однак, стимулювання зовнішньою 

винагородою студента, що діє під впливом внутрішньої мотивації, призводить 
до того, що він стає менш умотивованим, оскільки змінюється характер 
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мотивації. Якщо не підтримувати на високому рівні зростаючі вимоги до 
зовнішнього мотиватора, студент може проявляти менше ентузіазму в 
навчанні. Крім того слід враховувати новий напрям досліджень – вплив 

гейміфікації на різні демографічні групи. Зокрема, [3] повідомили, що ігрова 
механіка має менший вплив на мотивацію і продуктивність студенток. Ці 
результати відповідають висновкам у праці [5], де більш в загальному 

контексті показано, що жінки мотивовані більше, коли гейміфікаця містить 
соціальні аспекти, а чоловіки, коли відбувається свого роду конкуренція. 
Відтак, результати дослідження [1] показали, що жінки у групі з доміну-
ванням їх кількості демонструють вищі показники успішності у навчанні в 

таблицях лідерів, ніж у контрольних групах з домінуванням кількості 
чоловіків. Ці результати дають змогу зробити висновок, що використання 
списків лідерів під час навчання, можуть, в деяких випадках, по-різному 

впливати на успішність і вмотивованість різних демографічних груп. 
Слід зазначити, що хоча за останні 10 років дослідження в області 

гейміфікації набувають своєї популярності в галузі освіти завдяки її 

потенціалу для підвищення ефективності навчання, тим не менше, більшість 
доступних праць зосереджені в якості ключових залежних змінних на 
мотивації та залученні. Таким чином, подальша робота має на меті огляд 
доступних праць по використанню гейміфікації у навчанні з акцентом на 

особливості її застосування та на формування компетентностей студентів.  
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ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Здоров’я є важливим компонентом благополуччя людини та усього 

суспільства. Здорова людина хоче і може працювати, навчатися, 

примножувати свій добробут, а також добробут держави. Міцне здоров’я 

громадян є запорукою безпеки держави, її обороноздатності. З огляду на це, 

не викликає заперечень актуальність проблеми формування у громадян 

ціннісного ставлення до здоров’я. 

Проблема актуалізується ще й тим, що здоров’я молодого покоління 

сьогодні викликає значне занепокоєння. Дослідженням ЮНІСЕФ зафіксовані 

низькі показники стану здоров’я українських дітей та молоді, поширеність 

явища вживання психоактивних речовин серед учнівської молоді, низький 

рівень  її фізичної активності, що знижується із віком тощо [1]. В ієрархії 

цінностей сучасної молоді здоров’я часто займає нижчі щаблі, аніж 

матеріальне забезпечення. Тому перед суспільством, загалом, та закладами 

освіти, зокрема, постає завдання формування у дітей та молоді ціннісного 

ставлення до здоров’я, яке необхідно реалізувати з дошкільного дитинства. 

Однак, як засвідчує практика, сучасні школярі переобтяжені навчальною 

інформацією, ведуть малорухливий спосіб життя, в особі батьків та вчителів 

часто не отримують приклад здоров’язбережувальної поведінки, а робота з 

формування в учнів ціннісного ставлення до здоров’я не є предметом уваги 

педагогів. 
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Змінити ситуацію неможливо без переорієнтації закладів освіти на 
здоров’язбережувальну діяльність. Вважаємо, що формування у школярів 
ціннісного ставлення до здоров’я неможливе без організації у закладі освіти 

здоров’язбережувального середовища, а також забезпечення атмосфери 
престижності здоров’я і здорового способу життя. Засобами змісту 
навчальних дисциплін варто формувати в дітей уявлення про значущість 

здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного тощо). Позаурочна 
діяльність має спрямовуватися на формування в школярів потреби в русі, що 
насамперед можна забезпечити залученням їх до змагальної діяльності. Цим 
може забезпечуваться, зокрема, формування мотивації на здоровий спосіб 

життя, а також створюватися умови для здоров’язберігальної діяльності учнів. 
Важливою умовою формування у школярів ціннісного ставлення до 

здоров’я є співпраця закладу освіти та батьків. Оскільки сім’я є тим 

середовищем, в якому дитина проводить значну частку свого часу, її вплив є 
найбільш інтенсивним та результативним. Батьки мають запропонувати 
дитині взірці здоров’язбережувальної поведінки, організувати для неї здорове 

харчування і раціональний режим дня, забезпечити достатню кількість часу, 
проведеного спільно на свіжому повітрі тощо. 

Окремо слід торкнутися питання використання сучасних електронних 
гаджетів як засобу формування у дітей та молоді ціннісного ставлення до 

здоров’я. Очевидно, що використання комп’ютерів, планшетів, мобільних 
телефонів тощо за умов неправильного, безконтрольного використання 
шкодить здоров’ю. Відтак важливо обрати оптимальний спосіб їхнього 

використання, який навпаки спонукав би користувачів до здорового способу 
життя. Мова може йти про використання гаджетів для пошуку лише дійсно 
необхідної інформації, використання програм, які спонукатимуть дітей до 

рухливого способу життя (наприклад, крокомірів) тощо. Власне в цьому 
контексті є ще один важливий момент: якщо діти після занять будуть залучені 
до корисної роботи вдома, гулятимуть на свіжому повітрі з батьками чи 
друзями, то це створить умови для обмеження часу, проведеного з гаджетами. 

Отже, сформувати у дітей ціннісне ставлення до здоров’я може лише 
забезпечивши узгоджену діяльність закладу освіти та сім’ї. Позитивний 
приклад батьків та педагогів, інформування дитини з питань здорового 

способу життя, створення умов для здійснення здоров’язбережувальної 
діяльності можуть стати тими важливими умовами, які сприятимуть 
формуванню у дитини престижності здоров’я і здорового способу життя. 

Література 
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ЗМІСТ ОСВІТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ШКІЛЬНИЦТВА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 

ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Професійна освіта є важливим інститутом формування цінностей 
особистості. З огляду на це, актуалізуються питання дослідження історичного 
досвіду ціннісного виховання майбутніх фахівців, адже це дає змогу 

удосконалити професійну підготовку у сучасних умовах. 
Для аграрної Східної Галичини впродовж другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. значну роль мало відігравати сільськогосподарське шкільництво. Край 

потребував кваліфікованих рільників, здатних грамотно організовувати  
діяльність у межах дрібних сільськогосподарських угідь.  

Перший навчальний план крайових нижчих сільськогосподарських шкіл 

було опрацьовано у 1883 р. Він охоплював низку дисциплін, серед яких 
релігія, польська мова, українська мова, географія та історія, каліграфія і 
рисунки, рахунки, вступні відомості до природничих наук, рільництво, 
відгодівля худоби, основи управління, загальні засади гігієни, виклад 

найважливіших сільськогосподарських законів. Варто зазначити, що базовими 
були природничі дисципліни, які стали основою професійної сільсько-
господарської освіти, але водночас пояснювали явища щоденного життя. При 

цьому Крайовим відділом було чітко визначено зміст природничих дисциплін, 
який створював умови для того, аби учителі не навантажували пам’ять учнів 
непотрібним баластом. 

Поступово у нижчих сільськогосподарських школах зменшувалася 

кількість годин на загальноосвітні предмети, натомість акцент зміщувався на 
практичну підготовку. Станом на 1903/1904 н. р. до навчального плану 
входили такі дисципліни: релігія, польська мова, рахунки, історія і географія, 

каліграфія і рисунки, природничі науки, рільництво, розведення тварин і 
ветеринарія, молочарство, управління господарством, законодавство, геодезія. 

Школи й надалі насамперед намагалися ознайомлювати учнів з 

природознавчими дисциплінами, інформація яких лягала надалі в основу 
професійних дисциплін. Загальноосвітні дисципліни виконували насамперед 
функцію надання інформації тим учням, які мали низький рівень 
елементарних знань. Як можна помітити, програма навчання спрямовувалася 

насамперед на інформування учнів, при цьому увага на виховному аспекті 
інформації не загострювалася. 
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Навчання у нижчих сільськогосподарських школах спрямовувалося на те, 

щоб кожен учень без труднощів міг вести сільськогосподарський реєстр і 

рахунки, стилізувати просту кореспонденцію, з користю використовувати 

популярну літературу та сільськогосподарські часописи. Школа покликана 

була надати йому те, що потрібне сільському господареві, службовцеві чи 

врешті громадянинові краю чи гміни [3, с.149-150]. 

Значно багатшою та різноманітнішою була програма навчання у вищих 

школах. Наприклад, у Вищій крайовій школі лісового господарства станом на 

1889–1909 рр. вивчалися такі дисципліни: вступ до лісівничих наук, зоологія, 

ботаніка, фізіологія рослин, мінералогія і геологія, хімія, фізика, географія, 

математика і прикладна математика, німецька та польська мова, вправи з 

німецької та польської мов, суспільна економія, геодезія, вимірювання дерева, 

метеорологія, ґрунтознавство, розведення лісу, використання лісу, нарис 

сільського господарства, правознавство, адміністрування лісу, урядування 

лісом, оцінка і статистика лісу, деревна технологія, лісова інженерія, 

технічний рисунок, охорона лісу, забудова диких потоків, полювання, 

рибальство, перша медична допомога [1, с.60]. Цей великий перелік дисциплін 

можна чітко згрупувати на дисципліни: природничі, суспільні, фахові. Кожна 

з груп дисциплін спрямовувалася на трансляцію певної групи цінностей, що й 

відбувалося у процесі навчання. Очевидно, що засобами цих дисциплін 

формувався інтелект, професійні, а також громадянські, екологічні та 

валеологічні цінності учнів. 

Впродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст. у Галичині відкривалися також 

жіночі сільськогосподарські школи. Насамперед завдання таких шкіл 

полягало у підготовці жінок-господинь, здатних виконувати свої обов’язки на 

кухні, в пекарні, пральні чи швацькій майстерні. Поступово зміст освіти 

збагачувався інформацією зі сфери садівництва, молочарства, розведення 

тварин і птиці. Важливо також, що здійснювалося навчання катехизму, 

польської історії, гігієни, педагогіки та рахунків. Власне тут ми можемо 

побачити різнобічність підготовки дівчат, надання їм різнопланової 

інформації, яка транслювала різні групи цінностей та забезпечувала 

різнобічний розвиток вихованок [3, с.217]. 

Розглянемо програми навчання різних жіночих господарських шкіл, адже 

вони значно різнилися між собою, але в плані трансляції різних груп 

цінностей значно переважали можливості чоловічих шкіл. Однак навіть за 

такого стану речей, дослідники історії педагогіки констатують, що галицькі 

школи головно звертали увагу на професійну освіту на противагу до жіночих 

сільськогосподарських шкіл Королівства Польського, які на рівень фахового 

приготування ставили громадянське і національне виховання [3, с.225]. 

Метою школи сільських господинь у Тлумачі було виховання сільських 

господинь, готових до самодіяльної праці у всіх галузях сільського 
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господарства. Задля цього ученицям школи пропонували предмети для 

якомога ефективнішого розвитку інтелекту, народного духу, морально-

релігійної свідомості. Засоби навчання спрямовувалися також на те, аби дати 

ученицям поняття економіки праці. Відтак крім навчання релігії, історії 

Польщі, географії, рахунків, теорії куховарства, садівництва і відгодівлі 

худоби і птиці, проводилися бесіди щодо обов’язків майбутніх господинь, 

дружин і матерів [4, с.211]. 

Львівська жіноча господарська школа, створена 1905 р. під егідою 

Товариства «Господарство Домове» мала на меті підготовку жінки до гідного 

виконання тих завдань, які від неї очікували в сім’ї. Для цього вона повинна 

була опанувати інформацію, яка дає змогу пізнати власне суспільство, умови, 

в яких воно розвивається, а також обов’язки, які покладає на своїх членів. Для 

цього до навчальних воланів вводилися такі дисципліни, як історія і географія 

Польщі, економіка і суспільні науки. План навчання охоплював три групи 

предметів. До першої належали практичні заняття з домашнього 

господарства: готування, шиття, прибирання, прання і прасування, а також 

господарський облік. До другої групи належали дисципліни теоретичної 

підготовки: хімія, ботаніка, гігієна і самаритянський курс. До третьої групи 

входили суспільствознавчі дисципліни: історія Польщі, географія польських 

земель, суспільні науки і економіка, естетика [2, с.225-226]. 

У 1911 у Білому Камені було засновано Інтернат для малих господинь. 

Його метою стала підготовка учениць до свідомої праці, їхнє виховання на 

засадах християнської науки, щоб через них відродився народ і позбувся тих 

вад, які призводять до поразок на всіх фронтах. Інтернат поставив собі 

завданням підготувати краєві і суспільству молодих господинь, які б принесли 

у села освіту, культуру, поступ, а також інтелект та орієнтування у галузях 

сільського домашнього жіночого господарства, які б уміли підняти із 

розумового застою своїх чоловіків, що так сумно відбивається на 

матеріальному становищі краю [4, с.204]. Відтак очевидно, що цей освітній 

заклад мав на меті прищепити вихованкам ті цінності, які вони покликані 

були нести у маси, формуючи новий тип громадян, патріотів і фахівців. Для 

цього їм пропонувалася широка програма навчання, яка охоплювала релігію, 

відомості про суспільну організацію, відомості з вітчизняної історії, гігієну, 

допомогу у надзвичайних ситуаціях, відомості з розведення великої рогатої 

худоби, свиней, рільництва, відомості з ветеринарії, товарознавство, 

краєзнавство, звичайні і господарські рахунки, відомості про лікарські 

рослини, кореспонденцію, відомості з природи, відомості із птахівництва, 

кухонну хімію, молочарство та переробку молока, відомості із пекарства, 

відомості щодо прання і прасування, а також спів [4, с.207]. 

З 1912 р. функціонувала школа сільських господинь в Угерцях 

Винявських, створена під егідою Товариства «Просвіта». Зрозуміло, що ця 
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школа створена була для українських дівчат і зміст навчання у ній це 

враховував. Тут вивчалися арифметика, українська мова, географія, а також 

оповідання з вітчизняної історії, основи гігієни і виховання, основи 

домашнього господарства, розведення худоби та птиці, молочарство, 

городництво і садівництво [3, с.221]. 

Узагальнюючи зміст навчальних планів жіночих господарських шкіл, 

варто відзначити, що незважаючи на їхню специфіку, усі вони намагалися 

транслювати ученицям моральні, громадянські та національні цінності, хоча 

й, як вже зазначалося вище, наголос насамперед робився на професійних 

цінностях. 

Отже, аналіз навчальних планів сільськогосподарських шкіл Східної 

Галичини впродовж другої половини ХІХ ст. – 1918 р. з точки зору їхнього 

ціннісного наповнення дав змогу виокремити два етапи, пов’язані з суспільно-

політичним становищем, а також розвитком педагогічної думки. Перший етап – 

1863–1886 рр. характеризується спрямованістю змісту освіти насамперед на 

професійні цінності. Навчальні плани охоплювали здебільшого професійно-

орієнтовані дисципліни, спрямовані на трансляцію таких цінностей, як 

сумлінність праці, економність, ощадливість тощо. Такий стан речей можна 

пояснити, зокрема, розвитком педагогічної думки у руслі позитивізму, який 

був аполітичним. Другий етап – 1886 – 1918 характеризується внесенням до 

навчальних планів значної кількості загальноосвітніх дисциплін, насамперед 

природничого, а також суспільно-економічного спрямування. У політичному 

плані цей період характеризується прагненням народів, що населяли Австро-

Угорську імперію, до незалежності та побудови економічно розвиненої 

самостійної держави. Очевидно, що такий стан речей мав вплив на педагогіку, 

центральним поняттям якої став народ, а також справедливий суспільний 

устрій. Відтак у навчальних планах з’явилися дисципліни, що презентували 

національні та громадянські цінності. Крім того, оскільки на арену виходив 

фізично здоровий патріот, що здатен боротися за незалежність, який уміє 

безпечно поводитися як на виробництві, так і в побуті, зросла питома вага 

фізичних та валеологічних цінностей.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Питання, які безпосередньо пов'язані зі здоров’ям людини, його впливом 

на всі площини людської діяльності були і залишаються актуальними 

протягом чи не усього життя суспільства. Очевидно, що обставини існування 

людської цивілізації, її культурний розвиток, функціонування науки, розвиток 

промисловості,якість води, повітря, їжі та медичного просвітництва громадян 

та інші чинники суттєво впливають на життєздатність людини. Слід 

зазначити, що глобалізація, інформатизація, технологізація та урбанізація 

також мають різний (позитивний/негативний ) вплив на життя і здоров’я 

людини. 

Сукупна діяльність людської спільноти, її вплив на природне середовище 

зазнають постійних змін і мають глобальний вплив на життя людини у 

площині її здоров'я. Сучасний світ змінився настільки, що однозначно 

передбачити і спрогнозувати вплив людської діяльності та наукового прогресу 

не можна. Часто наукові відкриття, які покликані поліпшити життя людини, 

можуть поставити її на грань виживання: розщеплення атома часто 

суперечить його первинному призначенню; стрімкий розвиток хімічної 

промисловості спричиняє забруднення оточення; комунікаційні технології 

спричиняють емоційне перевантаження людини тощо. Ці та інші виклики 

сучасного світу уже не можна ігнорувати чи оминути. Людина з дитинства 

повинна навчитися жити у технологізованому світі, адаптовуватися до нього і 

турбувати про власне здоров’я та екологію природного і суспільного 

оточення. 
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Вчені наголошують на необхідності пошуку нових підходів до роботи з 

дітьми задля збереження та зміцнення їхнього здоров’я [1;2;3]. Сьогодні 

особливо актуалізувалися такі освітні проблеми; 

• усвідомлення цінності людського життя,  

• необхідність турботи про нього з раннього віку,  

• культивування здорового способу життя,  

• використання інноваційних технологій, які є конгруентними ризикам і 

загрозам сучасного світу. 

Ці та інші життєво-важливі позиції є завданнями як освіти вцілому, так і 

відповідної здоров’язбережувальної компетенції кожної окремої особистості. 

Розвивати необхідні компетенції, що пов’язані з турботою про своє 

здоров’я, слід починати якомога раніше. Першою професійноюінституцією, 

де дитина вступає в контакт з системною навчально-педагогічною діяльністю 

є заклад дошкільної освіти. Саме тут фахівці дають дитині не лише знання про 

здоров’я та способи його збереження, але й активно використовують широкий 

педагогічний інструментарій для реалізації завдань валео-екологічної освіти. 

В умовах сучасного світового та українського освітнього простору існує 

чимало прогресивних технологій, які допомагають формувати здоровий 

спосіб життя дітей з раннього віку. Ці технології адекватно відображають стан 

і рівень розвитку людської цивілізації в умовах сьогодення, а також широко 

використовують здоров’я-збережувальний потенціал природи, що дає 

можливість найбільш доцільним та оптимальним шляхом корегувати здоров’я 

дітей.   

Серед інноваційних освітніх технологійроботи з дошкільниками 

виділяємо такі: 

• технологія особистісно орієнтованого навчання; 

• технології кооперації та диференціації; 

• проектна технологія; 

• арт-терапевтичні технології; 

• технології кінезіотерапії; 

• сендплей; 

• петтерапія; 

• портфоліо тощо. 

Ці та інші технології мають на меті формувати компетенції здорового 

способу життя, поліпшити здоров’я дитини, укріпити його природній 

потенціал, розвивати психологічну стійкість та адаптивні можливості 

особистості, сформувати вміння використовувати широкий спектр природних 

чинників для організації праці та відпочинку, формувати культуру рекреації 

та інформаційну культуру особистості. У цьому сенсі сім’я, родина і заклад 

дошкільної освіти повинні відіграти ключову роль. 
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НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

У РАМКАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ОСВІТНЬОГО ПОЛЯ 

Удосконалення та реформування систем освіти притаманно усім 

розвиненим країнам світу, оскільки адекватно відобразити суспільні зміни 

може лише прогресивна освіта, яка дасть змогу людині пристосуватися до тих 

умов, які диктує модернізований і технологізований соціум. В умовах 

сьогодення суспільне життя відзначається стрімкою тенденцією до 

інформатизації, глобалізації, інтеграції, бурхливого розвитку науки і техніки 
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тощо: «Кількість та якість інформації в умовах сьогодення збільшується в 

геометричній прогресії, тому використання старих технологій, методів та 

засобів для оволодіння нею є процесом не лише неефективним, але й 

неможливим. Створення нових форм і засобів для оволодіння інформацією і 

формування вміння користуватися нею вимагає від людини переосмислення 

власних інтелектуальних ресурсів та пошуку і розвитку особистісного 

потенціалу для розв'язання нових життєвих задач» [1]. Саме цим продиктовані 

перманентні спроби змінювати систему освіти у глобальному вимірі загалом, і 

у вітчизняному зокрема. 

У цьому контексті важливою бачиться проблема наступності між 

ланками освіти, особливо між дошкільною та початковою, як засадничими 

елементами усього освітнього процесу, що триває усе свідоме життя людини. 

Сучасні педагоги вказують, що дуже часто проблема наступності 

розглядається з позицій традиційної педагогіки, а саме – акцентується увага на 

організаційну, змістову та процесуальну сторону педагогічної діяльності[1;2; 

3]. На думку вчених, слід звернути увагу на наступність як на широко 

контекстне педагогічне явище, зважати на міжпредметні зв’язки, акцентувати 

увагу на розроблення технологій навчання та проектування, обґрунтувати 

особливості моделювання процесу переходу від дошкілля до школи [3, C.3]. 

Наступність сучасними педагогами трактується як «взаємозв'язок, 

взаємодія процесів та явищ педагогічної дійсності; а також атрибутивних 

параметрів наступності – узгодженості змін, константності та завершеності 

об’єктивно існуючих зв’язків» [3, C.3]. 

Сутність процесу наступності ми трактуємо з позицій 

послідовності,логіки, системності,нерозчленованості, органічної єдності. 

Лише такий освітній процес може створити цілісну картину світу, дати 

можливість освітньому стейкхолдеру визначитися із власними науковими та 

професійними інтересами, побачити оточуючий світ цілісно і повно, 

зорієнтуватися професійно і визначити власний вектор життєвого руху. 

Визначаючи проблему наступності як важливу та актуальну педагоги 

вказують на важливість інтеграції двох ланок освіти і усунення сутнісних 

суперечностей між дошкільною освітою і початковою школою:«Наступність – 

це врахування того рівня розвитку дитини, з ким вона прийшла до школи, 

опора на нього. Це забезпечує органічне, природне продовження розвитку, 

виховання і навчання, започатковане в дошкільному періоді життя дитини. 

Наступність розглядають як закономірність психо-фізичного розвитку; як 

умову реалізації безперервної освіти; як принцип навчання і виховання» [4, 

С.16]. 

Учені-дослідники визначають також пріоритетні параметри освітнього 

середовища, які дадуть можливість забезпечити плавний, логічний, 
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безболісний та результативний дитиноцентричний перехід від дошкілля до 

початкової школи: «…основою наступності між дошкільною і початковою 

освітою є: 

– розвиток допитливості як основи пізнавальної активності, інтересу до 

навчання у майбутнього школяра; 

– розвиток комунікативності, тобто вміння спілкуватися з дорослими та 

ровесниками; 

– розвиток здатності дитини самостійно розв’язувати творчі завдання та 

регламентувати свою поведінку в складних ситуаціях; 

формування творчості як основного спрямування інтелектуального та 

особистісного розвитку дитини» [2, С.20]. 

У період переходу від дошкільного дитинства до системного шкільного 

навчання важливою є тісна співпраця усіх виховних інституцій, передовсім 

мова іде про сім’ю, дошкільні заклади та школу. Оскільки 50% пізнавальних 

здібностей людини закладаються у перші чотири роки життя, то стає 

очевидним, що саме батьки є першими учителями дитини, а заклади дошкілля – 

важливою освітньою інституцією. 

Отже, питання наступності дошкільної та початкової освіти слід 

розглядати як засадниче у справі розбудови та реформування системи освіти, 

а дошкільний вік повинен трактуватися як найважливіший період у житті 

людини. Ігнорування цих наукових позицій не дасть можливості досягнення 

успіху у справі побудови досконалої освітньої моделі навіть при найкращому 

забезпеченні наступних ланок освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ  

ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ВІДПОВІДНО  

ДО ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ефективне формування мовленнєвої компетентності вчителя української 
мови та літератури є на сьогодні особливо актуальним для суспільства та 
успішного розвитку країни. Мовлення є способом самовираження фахівця. Це 

обізнаність з етикетом усного і писемного мовлення, дотримання 
стилістичних вимог та літературних норм сучасної української мови, уміння 
працювати з різними видави мовленнєвих завдань, володіння риторикою, 

культурою мовлення та термінологією професійного спілкування.  
Питання розвитку та формування мовленнєвих умінь і навичок було 

об’єктом дослідження у працях: Н. Бабич, Н. Голуб, М. Вашуленка, 

В. Ващенка, О. Горошкіної, С. Єрмоленко, Л. Мацько, К. Климової, 
О. Кучерук, М. Пентилюк, І. Хом’яка, Г. Шелехової та багатьох інших 
сучасних лінгводидактів. 

Мовленнєва компетентність у лінгводидактиці може потрактовуватися 

як: уміння адекватно й доречно практично користуватися мовою в 
конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання 
тощо), використовувати для цього мовні, позамовні (міміка, жести. рухи) та 

інтонаційні засоби виразності мовлення (А. Богуш) [1]; практичне оволодіння 
українською мовою, її словниковим запасом, граматичним ладом, дотримання 
в усних і писемних висловлюваннях мовних норм (О. Горошкіна) [2]; 
діяльність людини, спрямовану на розуміння або створення тексту (усного 

або писемного), що здійснюється в процесі мовленнєвої діяльності 
(М. Пентилюк) [6]. 

Для успішного розвитку комунікативних, мовленнєвих, культурних 

знань, навичок та вмінь особливо при вивченні риторики, культури мовлення, 
сучасної української літературної мови, стилістики, методики навчання 
української мови є велика кількість різноманітних методик та інтерактивних 

методів.  Основними завданнями занять із аудіювання, говоріння, читання, 
письма є: активне та цілеспрямоване збагачення й удосконалення мовлення 
студентів; безпосередня підготовка до складання здобувачами освіти власних 
текстів; грамотність усного й писемного мовлення; розвиток логічного 

мислення; розширення кругозору молодих педагогів. 
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За визначенням М. Пентилюк, мовленнєві уміння – це «здатність мовця 
виконувати мовленнєві дії відповідно до комунікативних умов і мети 
спілкування» [4, с.35]. Під вправою у дидактиці розуміють «метод навчання, 

який передбачає цілеспрямоване повторення здобувачами освіти певних дій 
чи операцій з метою формування умінь та навичок» [3, с.390]. 

Для розвитку діалогічного мовлення можна використовувати сюжетно-

рольові ігри, проводити запитально-відповідну роботу за малюнками у 
прописі в режимі: «викладач-студент», «студент-студент», робота на занятті у 
вигляді діалогу-обговорення прочитаного тексту.  

Для навчання монологічному мовленню використовуємо такі завдання: 

опиши малюнок; доведи свою думку; поясни свій вибір; тематичні розповіді.  
Для розвитку навичок говоріння під час занять ми пропонуємо 

здобувачам освіти такі вправи: Чи ідентичні подані пари слів? Яка між ними 

різниця? У яких мовленнєвих ситуаціях використовують ці слова? Вкраїна – 
Україна. Добра – добрая. Крилами – крильми. 

Укласти словник (50 слів) складних випадків наголошення. 

Проведіть дослідження мови молоді, з’ясуйте, які сленгізми вживають 
ваші однолітки. Яка їхня роль у формуванні мовної особистості? 

Прочитайте подані слова, дотримуючись орфоепічних норм. Вкажіть на 
особливості вимови цих слів. Студентський, обґрунтувати, шістнадцять, 

дослідження, здається, помиляєшся, шістсот, щоденно, забезпечити, 
підзаголовок, бюджет, дзвінок, грати, ґрати, джміль. 

Метою поліпшення письма як виду мовленнєвої компетенції, ми у роботі 

з учасниками освітнього процесу використовуємо подібні завдання: Напишіть 
реферат-конспект «Про причини функціонування суржику в українському 
соціумі». Напишіть реферат-резюме «Правильність мови як одна з 

визначальних ознак культури зразкового мовлення». Складіть правила 
використання займенників «ви» і «ти» в українському мовленнєвому етикеті. 

Ефективним засобом удосконалення мовного спілкування є вправи 
творчого характеру, які формують увесь комплекс умінь і навичок, 

необхідних у продуктивній мовленнєвій діяльності – це творчий диктант 
(Вставити потрібні за змістом підрядні речення, використовуючи матеріал з 
довідки. Установити засоби зв’язку підрядного речення з головним (підрядні 

сполучники чи сполучні слова). В полях уже згасали гречки. Надходила та 
драматична пора, ..., У такий час природа, здається, до всього чуйно, 
тривожно прислухається і чітко тримає над землею кожний звук: і дівочу 

пісню, і скрип воза, і клекіт чорногуза, і те снування коників, ... (М. Стельмах). 
Довідка: коли перші світанкові холодки хукали туманом; коли в невидимім 
поєдинку літо схоплювалося із осінню; що неначе найнялися і таки зіткали 
над лугами живу, але невидиму сітку зі своєї музики; коли незавидні лісові 

грушки ставали схожими на грудочки сонця й починали бриніти терпкуватим 
медом; складання висловлювань (Побудувати висловлювання дискусійного 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

107 

 

характеру на тему: «Чи впливає вітання на настрій людини?»); творчий 
переказ – формує уміння всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності. 
Майбутні педагоги навчаються осмислено слухати (читати) текст, а потім 

репродукувати його в усній чи писемній формі. Адже далеко не всі здобувачі 
освіти спроможні відтворити прослуханий або прочитаний текст, достатньо 
правильно і глибоко зрозуміти його зміст, дати оцінку прослуханого, 

грамотно оформити тощо.  
Із метою удосконалення читання пропонуємо студентам-філологам 

виконання таких завдань: створення текстів різних мовленнєвих жанрів 
(доповідей, виступів, повідомлень, рефератів, проєктів, діалогів, ювілейних 

промов, приватних листів та ін.) із використанням таких способів читання: 
виразне читання тексту, поглиблене читання, читання-перегляд, читання-
сканування, швидке читання, ознайомлювальне читання.  

Як і говоріння, процес аудіювання передбачає наявність певних умов, 
включаючи достатнє володіння українською мовою, якою здійснюється 
передача змісту. Вибір комунікативного завдання залежить від характеру 

тексту, етапу навчання. Аудіативні вміння та навички є одним із 
найважливіших факторів для здійснення ефективної усної текстової 
діяльності та є невід’ємним компонентом текстотвірного компоненту. 

Результатом мовленнєвого розвитку студента-словесника є «практична 

мовленнєво-комунікативна діяльність», специфічними рисами якої є 
«усвідомленість, структурованість, умотивованість, ситуативність, 
взаємообумовленість репродуктивних і продуктивних видів мовленнєвої 

діяльності» [5, с.8]. 
Отже, формування мовленнєвої компетенції відбувається лише у тих 

випадках, коли викладач та студенти працюють у комплексі з 

репродуктивними і продуктивними видами мовленнєвої діяльності: 
аудіювання, говоріння, читання та письмо.  
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ 

AQAL КЕНА УІЛБЕРА В ОСВІТІ 

В Україні відбувається реформа освіти, яка передбачає суттєве оновлення  

її змісту й форм. Одним з напрямів реформування є розширення сфери 
інтеграції в освіті, що викликано багатьма причинами, перш за все 
євроінтеграційними процесами та орієнтаціями на світовий глобальний 
розвиток, що веде до поглиблення запровадження компетентнісного підходу в 

освіті. Компетентнісний підхід має органічно поєднати у собі знання, навички 
й цінності, що само по собі є завданням широко інтегративним.  

На наш погляд, одним з прийомів інтегрованого підходу в освіті може 

стати інтегральна теорія Кена Уілбера, яка набирає популярності на заході (де 
вона застосовується у сфері менеджменту, психології, проєктній діяльності 
тощо), але поки мало відома в Україні.  

Кен Уілбер (народ. 1949, США) – американський філософ, письменник, є 
одним з першопрохідців широкого розуміння інтеграції як шляху майбутньої 
людської еволюції. Він розробив теоретичні й практичні положення 
інтегрального підходу, метою якого є синтетичне об'єднання винаходів з 

самих різних сфер людської діяльності (психології, соціології, філософії, 
містицизму, релігієзнавства, постмодерністського руху, емпіричних наук, 
теорії систем тощо).   

Кен Уілбер розробив інтегральну систему, спираючись на інших авторів, 
які почали цю роботу до нього: А. Маслоу, Ж. Піаже, Л. Кольберг, К. Грейвс, 
Ж. Гебсер, Шри Ауробіндо, Тейяр де Шарден, Плотін, Шанкара, Н. Еліас, 

К. Юнг і багато інших. Принцип полягає в тому, щоби зібрати й співвіднести 
між собою всі «істини», які кожна культура претендує затвердити.  

Уся інтегральна система (яку Кен Уілбер назвав AQAL) включає п’ять 
основних понять: квадранти, стадії (або етапи), лінії, стани, типи, а також їх 

взаємозв’язки та відносини між собою. Перші два – квадранти і стадії – є 
ключовими поняттями його моделі. Тут ми поговоримо лише про квадранти. 

В інтегральному підході Уілбера всі речі (природні, об'єктні, ситуаційні, 

системні тощо) можна аналізувати з позицій чотирьох фундаментальних 
перспектив, які виникають в результаті перетину двох вимірів аналізу: з 
одного боку індивідуально-колективного, з іншого – внутрішньо-зовнішнього 

(інтеріонально-екстеріонального).  
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Індивідуальне-колективне. Людина і колектив утворюють настільки 

діалектично пов'язану пару, що кожен з цих термінів не може претендувати на 

повноту розгляду без відсилання до іншого. Людина розвивається в межах 

певного суспільства, соціальної групи, яка має свої цінності, норми, культуру, 

що впливає на поведінку кожного індивіда. Кожен елемент є частиною чогось 

більшого, що вбирає його у себе. К. Уілбер називає це «холоном», 

використовуючи термін А. Кестлера. Отже, люди і колективи постійно 

впливають одне на одне, знаходячись у співвідношенні «частина – ціле», або 

«одиничне – загальне».  

Внутрішнє-зовнішнє. Ці перспективи також сильно взаємопов'язані. 

Зовнішнє (об'єкта, події, ситуації, персони) можна описати, спостерігаючи за 

ним; це раціональний, науковий спосіб дослідження світу. Внутрішнє, 

навпаки, досліджує світ з середини, з різних вимірів людської свідомості та 

несвідомого, що виявляється у бажаннях, страхах, сумнівах, міркуваннях, 

уявленнях тощо. Отже це два взаємопов'язані плани об'єктивного й 

суб'єктивного.  

На перетині цих двох вимірів отримуємо чотири перспективи, які Уілбер 

назвав квадрантами. Загалом ці квадранти представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Квадранти за осями індивідуально-колективній та внутрішньо-зовнішній 

 Внутрішнє (Інтеріорне)  І Зовнішнє (Екстеріорне)  Е 

Індивідуальне  І Індивідуальне / Інтеріорне І-І 
        Я               Суб'єктивне 

Психічні стани, емоції, 

індивідуальна свідомість, віра, 

бажання 
СУБ'ЄКТ   

Індивідуальне / Екстеріорне І-Е 
        Він, Це              Об'єктивне  

Об'єкти, процеси, поведінка, 

організм 

 
ОБ'ЄКТ  

Колективне      С Колективне / Інтеріорне С-І 

 Ми               Інтерсуб'єктивне 

Колективні соціальні 

репрезентації, ідеї, теорії, 
нормативні цінності, 

колективне несвідоме 

КУЛЬТУРА  

Колективне / Екстеріорне С-Е 

 Вони               Інтероб'єктивне  

Соціальні структури, довкілля, 

економіка, організації 
 

 

СИСТЕМИ 

Інтегральний підхід Уілбера наполягає на тому, що не можна сприймати 

річ, людину, ситуацію тощо, не беручи до уваги всі їх перспективи, на які 

кожен квадрант дає свої точки зору. Система квадрантів, наче гід, не дозволяє 

нам забути про той чи інший аспект буття; надає можливість враховувати 

багато зрізів реальності задля бачення цілісності, пов'язаності усього з усім, з 

Цілим. 
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Отже, обираючи для аналізу конкретний предмет (наприклад, яблуко), 
людину (наприклад, відому персону), подію (політичну, історичну), або 
абстрактну узагальнену річ (краса, здоров'я, гроші, будь-що взагалі), ми маємо 

можливість поміркувати над ними, враховуючи різні іх прояви і значення. 
Розглянемо приклад у таблиці 2 – стислий аналіз сфери здоров'я (до речі, 
подібний аналіз може бути як стислим (оглядовим), так і розгорнутим, 

конкретнішим).  
Таблиця 2 

Сфера здоров'я у формі квадрантів 

Індивідуальне / Інтеріорне    І-І 
Страждання: значення, яке ми надаємо 
хворобі, внутрішні відчуття від неї 

Індивідуальне / Екстеріорне  І-Е 
Зовнішні симптоми хвороби, її розвиток, 
причини, біологічні механізми 

Колективне / Інтеріорне С-І 
Медичні знання, колективні погляди на 
хворобу, роль медичної допомоги й 
догляду 

Колективне / Екстеріорне С-Е 
Соціальна організація здоровязбереження, 
лікарні, статус лікарів, медсестер, служба 
епідеміологічної безпеки тощо 

Розглянемо ще один приклад у таблиці 3 для історичної постаті — 
Александр Македонський.  

Таблиця 3 

Життя й діяльність Александра Македонського у формі квадрантів 

Індивідуальне / Інтеріорне    І-І 
Вплив на психіку сімейної ситуації 
(складні відносини батька й матері), 
складність відносин з жінками, хороша 
освіта (Аристотель), широта думки 
(порушив принцип ―елліни-варвари‖), 
жага знань, дружелюбність в юнацтві, 
схильність до самообоження і гнівливість 
пізніше, жага стати володарем світу 

Індивідуальне / Екстеріорне  І-Е 
Гарний, сильний, талановитий 
полководець, завоював передню і 
Середню Азію до Індії (битви при 
Гавгамелах, Граніці, Іссі)і т.д. - всі  
відомості зовнішньої біографії. Смерть у 
32-33 роки 

 

Колективне / Інтеріорне С-І 
Вплив еллінської культури, мистецтва, 
міфології, мови. Сильний вплив ―Іліади‖, 
наслідування Ахіллу 

Колективне / Екстеріорне С-Е 
Після Александра: перебудова карти 
світу, елліністичний період в історії, 
зустріч Заходу і Сходу, перший 
глобальний інтегрований простір: нові 
міста, свобода торгівлі, нові торговельні 
шляхи, нові тенденції в культурі 

На наш погляд інтегральний метод квадрантів Кена Уілбера може бути 
корисним в старшій школі для підсумкових уроків, а також для здійснення 
короткострокових (стислий варант) і довгострокових (розгорнутий варіант) 

проєктів, які можуть виконуватись учнями з метою різностороннього та 
глибокого занурення у будь-яку тему з позицій внутрішньопредметної або 
міжпредметної інтеграції.  
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Табака О.М., 
аспірантка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
Україна, м. Дрогобич 

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕГРОВАНОМУ ПРОСТОРІ 

СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ХХІ сторіччя – це час великих можливостей і змін. Новизна 

сьогоднішнього світу торкається усіх сфер життя, у тому числі й освіти.  

І перша її сходинка – дошкільна освіта, повинна реагувати на ті зміни, які 

диктує сьогоднішній день.  

Базовий компонент дошкільної освіти вимагає від педагогів нових 

підходів до своєї діяльності, впровадження інноваційних технологій та засобів 

розвитку, виховання та навчання дітей, формування у них цілісної картини 

світу. Особливий акцент в організації сучасного освітнього простору 

дошкільної освіти робиться на реалізації принципу інтеграції. До того ж Нова 

українська школа передбачає інтегроване навчання.  

К. Крутій визначає, що інтеграція – це природний динамічний процес, що 

передбачає взаємопроникнення і взаємозв’язок елементів, розділів та освітніх 

напрямів на основі системного й усебічного розкриття процесів і явищ, 

спрямований на забезпечення цілісності знань та вмінь дітей дошкільного 

віку. Автор говорить, що інтегрований підхід є стрижневим і відображає 

реалізацію ідей взаємозв’язку і взаємодії в будь-якому з компонентів 

освітнього процесу відповідно до тих чи інших цілей і завдань освіти, що веде 

до підвищення рівня його цілісності [3].  
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Серед сучасних засобів, які допомагають дитині інтегративно 

збагачувати свій досвід пізнання, формувати первинний світогляд, є засоби 

медіатехнологій. Вважаємо, що вони відкривають нові можливості 

забезпечення якості та результативності дошкільної освіти.  

Ми розглядаємо медіатехнології як інтеграцію різних засобів передачі 

інформації (тексту, звуку, графіки, рухомих і нерухомих зображень) з 

допомогою комп’ютера або іншого аудіовізуального пристрою. Вважаємо, що 

таке поєднання дозволяє розглянути  тему, явище, об’єкт, який вивчається в 

різних площинах. Дитина не встигає «втомлюватися» від обсягу отриманої 

нової інформації, в потрібний момент, перемикаючись на нову форму 

«всотування» матеріалу [4, с.11]. Інтегрування різних форм та  засобів (серед 

яких надто цікавими та емоційно насиченими є засоби медіатехнологій), 

стимулює пізнавальні процеси, підвищує мотивацію малюків, розширює їх 

світогляд, допомагає сформувати цілісні уявлення про образи світу.  

Коли звернутися до педагогів-класиків, то ми побачимо, що вони теж 

наголошували на використанні принципу інтеграції у  роботі з малими дітьми 

(не вживаючи, звичайно, терміну «інтеграція»). Зокрема К. Ушинський у 

статті «Про предмети початкового навчання» говорить, що у роботі з 

маленькими дітьми повинно все «зливатись в один розумний вплив дорослої 

особи,  яка дає поживу діяльності дітей і спрямовує всю цю різноманітну 

діяльність до однієї розумної мети – до всебічного розвитку тілесного й 

душевного організму дитини й готуватиме її до того вивчення  окремих 

предметів, яке чекає на неї попереду. 

… Дитина мислить формами, барвами, звуками, відчуваннями взагалі. … 

Отож, надаючи початковому навчанню форм, барв, звуків – словом, роблячи 

його доступним якнайбільшому числу відчувань дитини, ми робимо 

водночас наше навчання доступним дитині й самі входимо у світ дитячого 

мислення» [6, с.193]. 

Хочемо зазначити, що сьогоднішні можливості інформаційного простору 

допомагають лише доповнити, увиразнити, надати ще більше відтінків, звуків, 

емоцій, які допомагають малюку пізнавати світ та себе у ньому. 

У своїх працях С. Русова говорить про те, що різнобарвні враження 

повинні єднатися коло однієї думки (теми), одного явища і вони «не 

викликають поверховості або легкодухості, а утворюють атмосферу живу, 

багату на зміст і кольори» [6, с.277]. І знову ж таки відчути цю живу 

атмосферу, створити ефект присутності, розширити зміст пізнання світу 

допомагають засоби медіатехнологій. 

Досвід В. Сухомлинського щодо роботи з шестирічними дітьми – це 

неперевершений приклад інтеграції різних видів діяльності, у яких мислення і 

мовлення переплітаються і взаємообумовлюються. «Дитина – мислить 
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образами. … Клітини дитячого мозку настільки ніжні, настільки чутливо 

реагують на об’єкти сприймання, що нормально працювати вони можуть 

лише за умови, коли об’єктом сприймання, осмислення є образ, що його 

можна бачити, чути, до якого можна доторкнутись...» [6, с.447]. Беззаперечно, 

що, коли є можливість живого споглядання явищ, об’єктів довкілля,  не можна 

замінювати це сучасною інформаційною технікою. Але не все ми маємо 

можливість показати малюкам, дозволити доторкнутись тощо. Саме тоді, коли 

необхідно «підживити» клітини дитячого мозку яскравими враженнями, 

педагоги можуть використовувати засоби медіатехнологій. 

У сучасному освітньому просторі дошкілля проблема впровадження 

медіатехнологій була порушена З. Дорошенко. Автор зазначає, що грамотне, 

доцільне і правильне використання медіатехнологій сприяє продуктивним 

результатам, підвищує якісно новий рівень використання наочності, 

позитивно позначається на рівні опанування знань дітей [5].  

Хочемо підкреслити, що саме розумне використання медіатехнологій у 

сучасному закладі дошкільної освіти матиме позитивний вплив і допоможе 

дітям не просто отримати нову інформацію, а навчить їх мислити, 

аналізувати, трансформувати набуті знання в нові способи діяльності, 

розвинути якості, що стануть основою для пристосування до світу, який 

постійно змінюється. 
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Титаренко Н.В., 
завідувач сектору дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
відділу освітньої статистики і аналітики Державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики», 
Україна, м. Київ 

ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБИРАННЯ 

СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ В МОНІТОРИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ РЕФОРМИ НУШ 

Важливим елементом відстеження стану реформування загальної 

середньої освіти є проведення моніторингових досліджень. Метою таких 

досліджень є фіксація процесу провадження освітньої діяльності в закладах 

загальної середньої освіти відповідно до оновленого й осучасненого 

Державного стандарту початкової освіти й стану реалізації задекларованих у 

Концепції НУШ положень [1]. Починаючи з 2017/2018 навчального року 

Міністерством освіти і науки України організовано загальнодержавний 

експеримент з упровадження нових підходів до навчання у початковій школі. 

Узяти участь у цьому експерименті зголосилися 100 пілотних шкіл з усіх 

регіонів України, наразі таких шкіл майже півтори сотні. Паралельно з 

пілотуванням нового Державного стандарту початкової освіти проводиться і 

моніторинг цієї ініціативи Міністерства, а саме реформи загальної середньої 

освіти НУШ. Проведення моніторингу пілотування НУШ покладено на 

Державну наукову установу «Інститут освітньої аналітики» (ДНУ «ІОА») [2]. 

Моніторинг стану впровадження реформи передбачає використання кількісної 

стратегії дослідження, адже його метою є збір статистичної інформації про 

проходження експерименту. Таке дослідження зорієнтоване на з’ясування 

думок головних учасників освітнього процесу, які є учасниками експерименту – 

директорів / заступників директорів, тренерів, учителів, батьків учнів – щодо 

дослідницьких питань. Кінцевою метою дослідження кількісної стратегії є 

отримання точних, статистично надійних і валідних даних, які дозволять 

сформулювати для всіх учасників освітнього процесу рекомендації щодо 

успішного впровадження нових підходів до навчання в початковій школі. 

Моніторингове дослідження ДНУ «ІОА» здійснює з використанням 

методу опитування. Щорічно анкетування організовується у два етапи: на 

початку (жовтень) і в кінці (травень) навчального року. У жовтні 2017 року 

перше опитування учасників освітнього процесу (директорів, тренерів, 

вчителів та батьків учнів) проводилося шляхом паперового опитування, 

подальші етапи – шляхом онлайн анкетування. Різні підходи до вибору 

методу дослідження (паперове та онлайн опитування) на різних етапах 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

115 

 

моніторингу пояснюються потребою у перевірці інструментарію на: 

надійність, охоплення всіх важливих аспектів пілотування НУШ та 

коректність формулювання запитань в анкетах. 

В умовах обмеженого часу на польовий етап найкращим ми для себе 

прийняли онлайн опитування. Вибір цього методу збору первинної 

статистичної інформації має ряд переваг: відпадає потреба друкувати анкети 

та розсилати польовим дослідникам, вводити масив даних в заздалегідь 

підготовлений шаблон та займатися його обробкою. Такий метод опитування 

потребує створення повністю автоматизованої анкети, яку швидко та без 

особливих ускладнень зможе заповнити респондент. Крім того, полегшується 

поширення опитувальника серед респондентів, оскільки база респондентів є 

заздалегідь сформованою (у даному дослідженні – відповідно до переліку 

пілотних шкіл у наказі МОН) та актуалізованою. Ще однією перевагою 

онлайн опитування є те, що можна використовувати великі за обсягом анкети, 

заповнення яких для респондентів буде не помітним і не обтяжливим. В 

онлайн опитуваннях передбачається форма зворотного зв’язку, що дозволяє 

отримати відгук, або доречні коментарі від респондентів щодо наповненості 

опитувальника та коректності запитань. Крім того під час онлайн опитування 

в режимі реального часу можна отримувати інформацію про перебіг 

опитування й одразу візуалізувати зібрані дані. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє використо-

вувати під час соціологічних досліджень широкий спектр інструментів  

та засобів. У нашому дослідженні для створення онлайн анкети 

використовується сервіс Google Forms. Досвід роботи з сервісом дозволяє 

зазначити, що використання цього сервісу характеризується зручністю, 

варіативністю функцій вибору типів запитань, можливістю редагувати як 

запитання, так і інструкції до них навіть під час етапу збору даних, а також 

можливістю додавання до запитань, за потреби, зображень та відео. 

Для того, щоб створити анкету та в подальшому слідкувати за її 

заповнюваністю, потрібно обов’язково увійти в обліковий запис Google. Після 

авторизація для нас, як користувачів сервісу, стає доступним створення 

автоматизованої анкети. Ми вважаємо, що сервіс Google Forms доречно 

використовувати в разі, якщо є необхідність компонування в анкеті різних 

типів запитань. У межах моніторингового дослідження використовуються 

наступні типи: закриті запитання – запитання з запропонованим переліком 

альтернатив; відкриті запитання, які передбачають надання респондентами 

самостійно сформульованої відповіді; запитання-шкали, за якими оцінюється 

готовність вчителів початкових класів до певних аспектів освітньої діяльності, 

або відповідність освітнього середовища вимогам Державного стандарту. До 

кожного типу запитання на сервісі Google Forms передбачені інструменти для 

їх створення та зручної візуалізації: текстові поля для відкритих запитань, 
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«сітки» для табличних запитань, шкали для запитань з порядковою шкалою. 

Досвід роботи з сервісом дозволив виявити деякі недоліки, серед яких можна 

відмітити наступний: немає можливості задати максимальну кількість 

варіантів відповіді для питань з суміжними альтернативами. Тобто при 

застосуванні даного типу запитань, респондент може обрати скільки завгодно 

варіантів відповіді, що в подальшому ускладнює інтерпретацію результатів. 

З нашої точки зору, як дослідників, які обробляють зібрані статистичні 

дані й здійснюють їхню візуалізацію, зручність сервісу Google Forms під час 

проведення онлайн-опитування полягає в можливості оперативно обробити та 

проаналізувати дані, адже первинна інформація автоматично акумулюється в 

масив, який можна завантажувати в Excel файл. У режимі реального часу, 

крім інформації про перебіг опитування, наводяться змістовні кількісні дані, 

які автоматично візуалізуються за допомогою наявних в сервісі інструментів. 

Це зокрема дозволяє дослідникам виявляти найбільш показові дані, робити 

оперативні висновки. Візуалізація зібраних під час онлайн-опитування 

статистичних даних у межах сервісу може бути представлена в схематичній 

формі, а сам, кругових та лінійних діаграм, гістограм і таблиць. Корисною для 

подальших онлайн-опитувань та відслідковування наповненості вибіркової 

сукупності респондентів дослідження є функція «збирати адрес електронної 

пошти». 

Проведення моніторингових досліджень в галузі оцінювання процесу 

реформування освіти є важливим та трудомістким, тому доцільно підібрана й 

чітко вивірена стратегія дослідження постає вирішальним кроком для 

досягнення мети. Онлайн-опитування – перспективний метод збору даних, у 

межах якого можливим стає оперативний, автоматизований збір статистичної 

інформації. 
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українська школа‖ на період до 2029 року». URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/ 

npas/249613934. 
2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних 

закладах І ступеня» URL: https://osvita.ua/doc/files/news/566/56645/NAKAZ_____NMO-

1021.pdf. 
 
 
 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

117 

 

Тоцький І.Л., 
майстер виробничого навчання Державного професійно-технічного  

навчального закладу «Стрийське вище художнє професійне училище», 
Україна, м. Стрий 

ЛЮБОВ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ІДЕАЛ. БІБЛІЙНИЙ ПІДХІД 

«Отож будьте досконалі, як досконалий 

Отець ваш Небесний» (Мт. 5:48) 
Педагогічний ідеал є метою будь-якого, в т. ч. і духовно-морального 

виховання. Він відповідає на основне питання: яким критеріям повинен 
відповідати учень чи вихованець у результаті цілеспрямованого навчально-
виховного впливу на його психіку в процесі навчання та виховання в освітніх 
закладах будь-якого рівня та типу (дошкільні навчальні заклади, школи, ПТУ, 
ЗВО тощо). Як правило, вчителі, вихователі та викладачі приділяють більшу 
увагу до знаннєвої, компетентнісної та професійної сторони, залишаючи поза 
увагою молоді ще остаточно не сформовані або й уже певною мірою 
деформовані негативними зовнішніми впливами душі дошкільнят, школярів, 
учнів, студентів тощо. У таких умовах, на нашу думку, важливо звернутися до 
самих глибинних основ людської душі, закладених в неї Богом, щоб 
зрозуміти, як нам потрібно, в першу чергу, виховувати дітей, підлітків та 
юнаків і які цінності й ідеали їм потрібно прищеплювати. 

Біблія нам говорить, що людина була створена Богом ідеальною істотою 
за образом і подобою Божою (1М. 1:27). Ці слова означають, що кожна 
людина незалежно від статі, кольору шкіри, етнічного походження є ніби 
земною тілесно-духовною моделлю Небесного Бога, або богом з малої букви, 
як говорив святитель Григорій Богослов. «Образ» означає зовнішню 
подібність, «подоба» – внутрішню. Тобто людина виглядає як Бог і має 
подібні до Нього внутрішні якості: любов, вірність, креативність, щирість, 
щедрість, чесність, порядність, безпосередність. І, дійсно, дивлячись на зовсім 
малих дітей, ми можемо спостерігати в них прояви цієї Божественної 
природи. Та з часом ситуація, на жаль, змінюється. З певного моменту свого 
життя дитина починає хитрувати, лукавити, обманювати, свідомо 
привласнювати чужі речі, заздрити та робити прикрість іншим, тобто 
усвідомлено порушувати моральний закон чи грішити. Приблизно тоді ж вона 
починає соромитись своєї наготи та вживати стосовно себе особистий 
займенник першого роду в однині. Вступає у свої права спотворена 
перворідним гріхом і успадкована кожною людиною від своїх батьків 
гріховна психо-генетична людська природа, яка до певного часу мала 
прихований, латентний характер. З цього факту випливає і основне, на нашу 
думку, завдання духовно-морального виховання – повернути людину 
(вихованця) у першопочатковий (до гріхопадіння) стан, про який кожна 
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людина певною мірою зберігає спогади у своїй пам’яті або може спостерігати 
в інших дітей. Завдання це видається непосильним для людини – як 
повернутися самому на духовному рівні та повернути вихованців, які вже 
розпочали гріховне життя, у невинне дитинство. Та, як говорив Ісус Христос, 
що не все можливе для людини, та все можливе для Бога (Мт. 19:26; Мр. 
10:27). Головне, щоб вихователь чи наставник полюбив своїх вихованців і 
захотів тією любов’ю поділитися з ними. Любов як універсальний ключ 
відкриє двері сердець вихованців до розуміння мотивів їхньої поведінки, 
домінант їхніх цінностей і допоможе знайти індивідуальний підхід до 
кожного з них. Любов дозволить залучити до справи виховання Бога, тому що 
Бог є любов (1Ів. 4:8). Коли вихованець дійсно відчує справжню щиру любов 
до себе, то відкриє своє серце вихователю та довірить йому найпотаємніше, 
те, що хвилює, турбує, або й непокоїть його. Любов, посіяна в серцях, 
повертається назад і дає стократний результат. Без взаємної любові та довіри 
справжнього виховання немає і не може бути. 

Отже, основним елементом є посіяна в серцях вихованців любов, яка 
розігріває їхні серця і чинить їх спроможними також любити Бога, інших 
людей, ділитись цим найдорожчим скарбом з оточуючими. Якщо цього 
вдалося досягнути, то можна сказати, що основний результат у вихованні є. 

Тому основою та фундаментом будь-якого, в т. ч. і духовно-морального 
виховання, є любов, яка не дозволяє людині грішити, бо, як говорив Ісус 
Христос: «… хто любить Мене, той слово Моє берегтиме» (Ів. 14:23). Любов 
також перемагає страх (1Ів. 3:18). Божа любов привела до життя все творіння 
й особливо людину, яку Бог виділив і відзначив, наділивши частиною Своєї 
природи. Ця любов також подарувала людству Спасителя світу, Сина Божого, 
Господа нашого Ісуса Христа (Ів. 3:16). І якщо людина не навчиться тут 
нікого любити, то, можна сказати, що даремно прожила своє життя. Любов є 
союзом досконалостей (Кол. 3:14) і останнім вищим щаблем у драбині людських 
чеснот, наведених апостолом Петром (2П. 1:5-7). Тому, звичайно, любов прищеп-

люється та впроваджується в людську душу не просто й не відразу, але посту-
повість, наполегливість і самовідданість обов’язково дадуть свої результати та 
принесуть плоди. Бо любов породжує тільки любов, і тільки любов дійсно 
чинить людину подібною до Бога й такою ж досконалою як Бог. Адже Ісус 
Христос говорив, що для того, щоб бути досконалим, як Отець Небесний, 
треба любити навіть своїх ворогів, благословляти тих, хто нас проклинає, 
творити добро тим, хто ненавидить нас і молитися за тих, хто нас переслідує 
(Мт. 5:44). То невже не можна полюбити вихованців, які апріорно не є 
нашими ворогами, які не проклинають нас, які не ненавидять і не гонять нас?! 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА  

ПРО ВИХОВАННЯ У СІМ’Ї 

Українська педагогічна спадщина увібрала в себе просвітницькі ідеї та 
педагогічні погляди визначних постатей українського народу, зокрема 
християнських педагогів та церковних діячів. Упродовж свого становлення та 

розвитку вона зазнавала численних впливів через різні соціокультурні, 
історичні, духовно-моральні та інші фактори. Ці здобутки минулого є 
фундаментом сучасної педагогіки, яка модернізується, враховуючи 

культурно-педагогічну спадщину, історичний контекст та виклики 
сьогодення. 

Впродовж різних історичних періодів, українська церква та духовенство, 

визначали духовно-моральні та ціннісні орієнтири становлення як окремої 
особистості, так і цілих спільнот, і таким чином, внесли свій вклад у 
формування траєкторії розвитку українського суспільства.  

Однією із важливих постатей українського народу, яка залишила вагомий 

внесок у розвиток та формування ідентичності нашого народу є Любомир 
Гузар. Його духовно-моральні настанови і власний приклад життя та служіння 
не залишали байдужими багатьох українців різних релігійних напрямів. 

Постать Любомира Гузара є широко знаною як в Україні, так і за її 
межами. Своїм життям він розважливо і гідно відповідав на виклики часу. 
Духовна особа, релігійний діяч, очільник Української Греко-Католицької 

Церкви демонстрував активну громадянську позицію та впливав на 
самоусвідомлення українського суспільства. Гідно представляв Україну як на 
релігійно-церковному, так і на світському та політичному рівнях. Ревно шукав 
шляхи примирення християнських конфесій. 

Любомир Гузар був значним авторитетом не лише у церковному 
середовищі, але й у громадських, політичних, професійних колах. Його 
називають «моральним авторитетом українського народу», цитують у 

спеціалізованих публікаціях, що має неабиякий вплив на формування 
молодого покоління.  

На думку Любомира Гузара сім’я є першою установою, яка впливає на 
формування особистості людини. Саме з благополучною, здоровою сім’єю, як 

фундаментальною цеглиною суспільства, нерозривно пов’язане майбутнє 
Церкви, України і людства загалом.  

Сім’я мала значний вплив на формування та становлення особистості 

Любомира Гузара. У своїх повчаннях він часто згадує свою родину, як 
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приклад доброго виховання. Саме батькам завдячував, що дали ґрунтовне 
світоглядне ядро, глибоке релігійне виховання та освіту, прищепили любов до 
рідної мови та землі, зуміли створити середовище самоусвідомлення та 

приналежності до українського народу. «Я дякую і мамі, і батькові, і дідам 
своїм, які мали таке сильне почуття родини, родинної спільноти» [4, с.45]. 

В його повчаннях прослідковуємо чисельні настанови про важливість 

сімейного виховання та його вплив на формування зрілої та щасливої 
особистості. 

Одним з найважливіших компонентів, Блаженніший Любомир відзначає 
люблячу поставу батьків, їх особистий приклад і відповідальне ставлення до 

дітей. «Народити дитину, по суті, дуже просто, але виховати її, довести до 
самостійности – це вже велике завдання» [1, с.39]. Блаженніший заохочує 
молодь яка планує одружитися, серйозно поставитися до цього 

відповідального кроку, спонукає заздалегідь взяти участь у програмі 
підготовки до подружнього життя. «Адже шлюб – річ тривала і важлива. 
Причому і для тієї особи, і для її оточення» [1, с.32]. 

Звертаючись до молоді він наголошує, що кожна сім’я є святою, «сім’я – 
утілення Святого сімейства» [5, с.19], тому за прикладом Святого сімейства 
родина повинна узгоджувати своє життя з Божою волею. «Сім’я збереже тебе 
завжди і всюди, вона – це саме життя» [5, с.19]. 

Важливим компонентом подружнього життя є виховання дітей у любові. 
Батьки покликані творити таку атмосферу, у якій дитина зможе належно 
розвиватися та сформуватися як зріла особистість, що дасть їй шанс закласти 

добру основу для майбутнього, щасливого життя. «Батьки повинні любити 
своїх дітей, бажати їм добра та хотіти його робити своїм дітям, вчити, 
виховувати, забезпечувати, дати відчути дитині, що вона є люблена. Дбати, 

аби наповнити серце дитини любов’ю – найважливіший момент у вихованні. 
Виховати дитину в почутті любові – це найкраща річ, яку батьки можуть дати 
своїм дітям» [6]. 

Саме з його спогадів та численних свідчень близьких довідуємося про 

приклад доброго виховання у сім’ї Любомира. «Добре виховання, молитва, 
освіта і все українське – завжди було на першому місці в нашій родині, – 
згадує п. Марія Рипан [2, с.12], «у родині панувала любов до України та до 

Церкви» [2, с.15]. Єдність у родині та взаємна підтримка були ключами 
сімейного затишку, будування родинної спільноти. Після того, як Любомиру 
Гузару довелося покинути свою сім’ю, за допомогою листування він 

підтримував постійний контакт з родичами, не зважаючи на свою 
заангажованість у багатьох інших важливих справах. Про особливо теплі 
стосунки між матір’ю та Любомиром довідуємося з їхнього листування. 
Листи написані із турботою та підтримкою одне одного, про це свідчать такі 

лагідні слова: «Найдорожчий мій Синочку», «Найдорожча Мамусю!», «дуже 
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радію, що існує надія побачити Тебе», «цілую ручки! Ваш Любко» [3, с.24-
26]. 

Говорячи про люблячу поставу батьків, Любомир зосереджує увагу, що 

виховання у сім’ї повинно водночас формувати у дітей почуття свободи і 
відповідальності. Для Любомира, зростати у свободі, не означало 
вседозволеність, безвідповідальність чи свавілля. Свобода в його розумінні є 

ознакою зрілості, тобто «готовність взяти на свої плечі відповідальність за 
щось більше, ніж ти сам» [5, с.49]. «Зрілість особи пізнається по тому, 
наскільки вона готова брати на себе відповідальність за те, що робить» [1, с.7]. 
Свобідна людина не боїться комунікувати, налагоджувати діалог і 

конструктивно вирішувати поставлені завдання. «Відчуття відповідальності, 
яке лягає на твої плечі – не пригинає до землі, а навпаки – змушує розправити 
крила» [5, с.47]. 

На думку Любомира, «батьки повинні, з одного боку, заохочувати дітей 
до самостійности в мисленні й діяльності, але з другого – по-батьківськи 
контролювати їхнє зростання, розвивати самостійність» [1, с.39]. 

Важливим компонентом у вихованні, як зазначає Блаженніший, є 
релігійна атмосфера, котра дає поштовх для вибору своєї справи в житті. 
«Людина, використовуючи Божі дари, повинна прагнути до самовдоско-
налення, бути повноцінною людиною. Лише тоді ми здатні будувати 

суспільство, сім’ю, родину, громаду, парохію, державу» [1, с.7]. 
Серед численних викликів часу та проблем, які поставали в часи 

незалежності України Любомир Гузар бажав, щоб скривджений народ і кожен 

зокрема, повернув собі гідність особи, усвідомив себе Людиною, виростав у 
свободі. А це можливо тоді, коли в українських сім’ях пануватиме атмосфера 
любові та поваги до Бога і до ближніх, коли справа доброго виховання буде 

пріоритетом у житті кожної родини. «Адже воно готує нас до зрілого життя, 
виконання обов’язків на будь-якому рівні» [7]. 

Своїм повчанням і прикладом Блаженніший Любомир дає напрямні для 
формування зрілих і свідомих осіб, здатних будувати суспільство, сім’ю, 

родину, громаду, парохію, державу. Формувати особу здатну до щасливого 
життя.  
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ 

СЛУЖБИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

На сучасному етапі української державності в умовах активізації 
зовнішніх і внутрішніх загроз значущою залишається проблема національно-
патріотичного виховання молодого покоління. Шляхи, методи, засоби 

патріотичного виховання молоді набули відображення у працях видатних 
вітчизняних педагогів Х. Алчевської, Г. Ващенка, О. Духновича, І. Огієнка, 
С. Русової, К. Ушинського.  

Вони були одностайні в думці, що одним із важливих засобів 
національно-патріотичного виховання є художня література, опанування якої 
допоможе виховати патріота України; творчо мислячу людину, сповнену 

пошани до батьківщини, до одвічних загальнолюдських моральних чеснот; 
подолати принизливе почуття національної меншовартості; повернути 
сучасникам історичну пам’ять і виховати почуття національної гордості за 
свою Вітчизну.  

Одним із представників вічизняного «мистецтва слова» є Матвій Номис 
(1823–1901) – видатний український педагог, етнограф, фольклорист, 
мовознавець-лексикограф, громадський діяч другої половини ХІХ ст. Пік його 

творчої активності припав на часи національно-культурного піднесення, 
боротьби за українську мову, освіту й культури.  

У межах просвітницько-педагогічної діяльності Матвія Номиса 
визначено такі основні напрями: літературно-художній і фольклорно-

етнографічний; організаційно-адміністративний і педагогічний; громадсько-
просвітницький. 

Літературно-художній і фольклорно-етнографічний напрям представлений 

художніми творами Матвія Номиса, які були створені в 50-х – на поч. 60-х рр. 
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ХІХ ст.: «Уривки з автобіографії Василя Петровича Білокопитенка», «Дід Мина 
і баба Миниха» і «Тітка Настя» [1], етнографічні розвідки, а також збіркою 
паремійного матеріалу «Українські прислів’я, приказки і таке інше» [2].  

Ретроспективний аналіз педагогічної спадщини Матвія Номиса дав змогу 
визначити ті педагогічні ідеї й аспекти діяльності науковця, які можуть бути 
використані в процесі національно-патріотичного виховання майбутніх 

фахівців Державної кримінально-виконавчої служби, а саме: 
– погляд на етнопедагогіку, фольклорні твори, народні звичаї і обряди як 

на невичерпне джерело навчально-виховної мудрості, на основі якого має 
здійснюватись формування майбутніх поколінь; 

– концепція створення національного культурного середовища, у якому 
важливе місце посідають періодичні видання, художня література, книгарні, 
національна атрибутика; 

– цілеспрямований розвиток і популяризація вітчизняної культури, 
підвищення рівня національної свідомості українського народу; 

– сама постать Матвія Номиса може бути прикладом і взірцем постійного 

саморозвитку та самовдосконалення, спрямованого на власне усебічне 
зростання в різних сферах художнього, педагогічного, наукового, 
громадського життя [3].  

Наголосимо, що національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців 

Державної кримінально-виконавчої служби має здійснюватися систематично, 
а відтак, складатися з низки етапів, зокрема: 

– підготовчого, під час якого вони знайомляться із творами письменника, 

самостійно їх осмислюють, засвоюють сюжет твору, літературні образи, 
сюжет; визначають мотиви творів та почуття героїв; 

– мотиваційного, у процесі якого формується потреба курсантів в 

осмисленні описаних подій, учинків героїв; 
– етапу усвідомлення історичного, культурологічного, національного 

контекстів творів Матвія Номиса, формування вмінь висловлювати власні 
думки стосовно описаних подій, робити проекції на сучасність; 

– підсумкового етапу, під час якого курсанти беруть участь у 
різноманітних заходах, виконують творчі роботи, самостійно знайомляться з 
творами інших митців. 

Аналіз наукових джерел і досвід практичної діяльності засвідчили 
ефективність таких видів навчальної діяльності, як: підготовка виступів і 
доповідей на студентські науково-практичні конференції, виразна декламація 

творів Матвія Номиса на різноманітних заходах, виконання й захист науково-
дослідницьких робіт, аналіз фрагментів художніх, етнографічних і наукових 
текстів митця під час аудиторних занять і самостійної роботи в межах курсу 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», виконання на їхній основі 

різноманітних творчих завдань, складання тестів, участь у дискусіях щодо 
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проблем, порушених у творах, порівняльно-зіставний аналіз творчого доробку 
Матвія Номиса з іншими представниками української науки й літератури. 

Проведене дослідження показало, що художні твори Матвія Номиса є 

надзвичайно ефективним засобом патріотичного виховання майбутніх 
працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Вагомих 
результатів викладач-словесник досягне лише тоді, коли матиме ретельно 

сплановану систему роботи над формуванням національної свідомості 
майбутніх фахівців у процесі вивчення творів художньої літератури загалом і 
зазначеної персоналії зокрема. Ефективність здійснюваної роботи забезпечу-
ватиметься також комплексним впливом на курсантів з боку викладачів 

дисципілін соціально-гуманітарного циклу (історії України, політології, 
соціології, психології тощо). 

Ураховуючи концептуальний характер педагогічних поглядів Матвія 

Номиса, можна стверджувати, що послідовне, системне, усебічне, узгоджене 
із завданнями практики та досвідом розвитку вітчизняної системи освіти 
вивчення творчої спадщини педагога сприятиме національно-патріотичному 

вихованню майбутніх працівників Державної кримінально-виконавчої служби 
України.  
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THE ROLE OF HEURISTIC METHOD  

IN MODERN STUDENTS' ACTIVITIES 

Nowadays we can speak a lot about the English language role and its 
significance in modern life. It's real truth because this language is considered to be 

the essential element in any person's life. It means that the overwhelming majority 
will be able to find many reasons for its learning and mastering.  

Today a great number of people all over the world study English because they 
realize that they can become rich and independent only owing to it. Especially it 
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concerns the language use together with their habits and skills. All communication 
between people is based on English. That's why it is necessary to engage students in 
English learning. On the one hand, it is difficult to predict in what spheres will they 

work. But, on the other hand, our country is widely open to international 
partnership. According to the facts it follows that if we  aspire to use an 
international experience, to communicate with representatives of different nations 

and cultures we will not be able to exist without English in our life. Therefore, the 
better we know and understand it the more knowledge we will acquire about the 
others [1]. 

The vast majority of modern students are rather persistent and ambitious. They 

know what they want and, certainly, they are eager to succeed in their future career. 
They understand that English has been constantly  in their everyday life. They spend 
too much time at the computer, browsing different web sites and Internet resources. 

They do it because they strive to know a great number of new and interesting things.       
It is excellent that modern students are so inquisitive. Their success depends 

upon their desire to master knowledge, their capacities for independent productive 

activity and, of course, development of critical thinking. In this situation many 
factors are imposed on their teacher. Teacher and students must interact with each 
other in different situations, especially in unexpected ones. Such method as heuristic 
one can help students to strengthen their positions in the process of training, their 

cognitive and creative activities. Friendly attitude promotes the possibility of 
demonstrating initiative in classes, on seminars and conferences. In its turn students 
acquire self-confidence and develop their thinking. There is an indisputable merit in 

this training.  No matter whether a weak or a strong student in language learning, he 
acquires a wonderful opportunity of  developing their self-realization and creative 
thinking [2]. 

Let's pay attention to a number of various tasks connected with heuristic 
method. It is famous for helping students to develop their imagination, creative 
thinking and fantasy [3].  

E.g. You are from Ukraine, you like your job, your income is regular. 

Everything suits you. But one fine day you get a chance to become a well-known 
star and to live in luxury. Imagine, what would you do for it and why? Make your 
speech.  

E.g. You are from Ukraine, you like your job, your income is regular. 
Everything suits you. But one fine day you get an information that a stranger had 
been left a heritage for you in sunny Spain. Imagine, how would you react to it and 

how would you behave in such situation? Make your speech. Such tasks allow 
students to make spontaneous dialogues, to write reports, to invent situations and 
events with different end. 

A teacher can also set conditions for any situation which can take place. 

Students get a task to imagine this situation and to describe it in details.  
E.g. If summer came on now, what would it look like?  
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E.g. If polar night came on in our country, what would it look like?  
Students develop their habits and skills of creative vision of the situation and 

their logical thinking.  

A teacher also creates a situation which is on the verge of reality and fiction.  
E.g. Imagine that you turned out to be in a magic land where a lot of little 

fairies live. How do they live in their country? Do they know something about other 

worlds? 
E.g. Imagine that you turned out to be on a desert island in the ocean where 

only magic animals live. How do they live on their island? Do they know something 
about other countries and islands? Such tasks create a great field for reflexion and 

students can work with their imagination as they like. 
A teacher can suggest his students very interesting tasks connected with 

development of figurative thinking. 

E.g. Look at the picture and depict different variants of scenarios. 
E.g. Describe the essence of the proverbs «And pigs might fly». 
Consequently, it is possible to say that the heuristic methods enlarge students' 

knowledge, habits and skills on different disciplines, develop their figurative 
thinking, attention and memory. This method also contributes to the expansion of 
students'  horizons, increases their motivation in foreign languages learning, helps to 
gain valuable experience and orients to success in their future professional activity 

which is really very important for modern youth and new generation. 
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САМОЗДІЙСНЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Особистісне і професійне становлення особистості нероздільно пов’язані 

між собою, що зумовлено природженим прагненням людини до 

самоздійснення, реалізуючи яке постійно приймаються відповідні рішення 

згідно життєвих цілей та особистісних цінностей [11, с.23]. При цьому особиста 

життєдіяльність переходить «у предмет практичного перетворення, що веде до 

вищої форми життєдіяльності особистості – творчої самореалізації» [9, с.29-32].  

Життєвий шлях особистості має єдині для всіх людей проблеми, але спосіб 

їх вирішення глибоко індивідуальний і лише людина приймає рішення щодо 

вибору умов, напряму життя, вибору конкретної освіти, саме тієї професії, які 

максимально б відповідали її особливостям, бажанням, здібностям, побудові 

стратегії життя [1, с.7]. Адже людина повинна знайти ціль, з якою 

співвідносяться робота і професія, а головне – її дії в професії мають зайняти 

важливе місце у системі життєвих смислів, бути органічно вбудованими у 

загальну систему життєвих планів і цілей, що й забезпечить задоволеність 

власним життям і самоактуалізацію людини. Авторка вважає, що першочергово 

варто опанувати власними діями задля надання їм певного спрямування, згодом 

за допомогою дій оволодіти ситуаціями, далі, завдяки оволодінню ситуаціями, 

будувати відносин, котрі забезпечать структурування, організацію життя як 

цілісності [2, с.87-124]. 

Становлення особистості фахівця з соціальної роботи потребує 

задоволення потреб у розвитку і саморозвитку, професійного самозбереження, 

формування професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих та 

професійно-важливих якостей та їх інтеграції, готовності до постійного 

професійного зростання, пошуку оптимальних прийомів якісної й творчої 

реалізації діяльності відповідно до індивідуально-психологічних особливостей 

людини [7, с.29,30,58]. Водночас, Г. Балл акцентує увагу, що вимоги до 

загального рівня особистісного розвитку є неоднаковими в різних професіях [4, 

с.281-289]. Деякі з них (передусім, типу «людина – людина» [8]) відрізняються 
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зрілістю особистості як «умовою і невід’ємним компонентом успішного 

професійного становлення» [10, c.9]. 

На особливу увагу на шляху до самоздійснення заслуговують переживання 

фахівцем компетентності, що свідчить про реалізацію потреби та один з типів 

внутрішньої задоволеності, якого досягає особистість, забезпечуючи свій 

розвиток як саморозвиток. Потреба компетентності та самодетермінації 

(автономії) зумовлюють прагнення особистості до розширення власних 

інтересів і вдосконалення здібностей як у професійній діяльності у сфері 

соціальної роботи, так і цілісно упродовж життєдіяльності [13, с.164-173].  

А створення фахівцем бажаних, позитивних станів, соціально-психологічної 

атмосфери у професійній взаємодії сприяють розвитку рефлексії, витримки, 

здатності до самоорганізації, самоконтролю та самоаналізу і забезпечують 

саморегуляцію його особистості як самоздійснення у творчій професійній 

діяльності.  

Досягнення соціального статусу особистістю фахівця, його здатність до 

самостійності в житті, оцінки власного досвіду, прогнозування поведінки й 

діяльності, прийняття життєво важливих рішень та їх реалізація свідчать про 

соціальну зрілість соціального працівника, формування таких якостей, «як 

здатність до самотрансцендентності, відповідальність за самоздійснення та 

готовність до саморозвитку і самовідновлення, постійного виникнення нових 

форм та способів задоволення потреби в само здійсненні, реалізації 

наставницької діяльності. Ці особистісні якості зумовлені, з одного боку, рівнем 

соціально-професійної зрілості, а з іншого, є детермінантами ефективності в 

досягненні «акме» та самоздійснення [12, с.15-20]. При цьому особистісні 

ресурси фахівця не просто вдосконалюються, а зростають (стають 

невичерпними), примножують творчий потенціал особистості як суб’єкта 

самоздійснення [6].  

Цілісність діяльності фахівця обумовлена певними системотвірними 

елементами, серед яких центральне місце посідає його соціальна активність як 

суб’єкта життя, а його основними формами прояву виступають 

життєздійснення і життєтворчість. «Людина творить власне життя, здійснюючи 

виробництво необхідних засобів» [5, с.30-50]. Результатом саморуху 

особистості, активного ставлення до дійсності є життєтворчість особистості, 

адже життєвий світ фахівця з соціальної роботи є «відкритою системою, що 

вміє саморегулюватися, самоорганізовуватися, самозмінюватися. Задоволення 

потреби у втіленні власних сутнісних сил, власної життєдіяльності забезпечує 

реалізацію особистісного потенціалу фахівця, його самоздійснення, адже 

особистість як самоорганізуюча система здатна до самотворення смислу 

подальшого життєвого шляху, яке, в свою чергу, є важливою змістовною 

складовою його становлення [3, c.345].  
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Таким чином, самоздійснення виступає показником, індикатором 

становлення особистості фахівця з соціальної роботи, що передбачає пошук і 

реалізацію сенсу життя через власну активність і прагнення до самоорганізації, 

само зміни, самовдосконалення і самореалізації у професійній діяльності.  
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ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ  

У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ  

КРИЗИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ  

У ПЕРІОД РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 

У сучасному суспільстві чітко простежується тенденція морального 
спустошення особистості, яка зумовлена кризовими явищами і неоднознач-
ним трактуванням подій, що відбуваються останні п’ять років поспіль на 
Сході країни. Численне розповсюдження отримують феномени смислоутрати, 
аномії, вандалізму, нігілізму, які не лише збільшують кількість прояву 
дезадаптації, депресії, залежності від алкоголю тощо, а й посилюють 
чутливість до зовнішніх оцінок, вразливість, суперечливість у ціннісному 
ставленні до світу, неусвідомлення (або усвідомлення) носія протиріччя та 
його суб’єктність, зростання внутрішньої напруги, суїцидальних думок, 
невпевненість особистості у подальшому виборі власного життєвого шляху. 
Отже, глибинні соціальні зміни, що характерні для сучасного етапу розвитку 
суспільства, а, відтак, і будь-які зовнішні впливи на особистість, і, перш за все, 
впливи від найближчого соціального оточення особистості, по-різному 
відбиваються на її особистісно-смислових утвореннях.  

Найбільш чутливою до таких впливів є категорія громадян, яка перебуває 
у періоді становлення особистості – старшокласники. Попри означене на 
даний віковий період припадає криза соціалізації особистості. Відтак, з одного 
боку, на старшокласників тиснуть глибинні соціальні зміни, а, з іншого – 
характерні перешкоди вікового періоду (прагнення відстояти свою 
індивідуальність, аргументувати моральну оцінку навколишньої дійсності, 
продемонструвати відповідність власної поведінки соціальним експектаціям, 
загострене бажання викликати схвалення оточення тощо). Сукупна дія цих 
обставин ініціює можливу появу внутрішньоособистісних конфліктів. Саме 
тому особливого значення набуває розгляд внутрішньоособистісного 
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конфлікту в контексті кризи соціалізації старшокласників у період розвитку 
індивідуальності. 

Складність аналізу внутрішньоособистісного конфлікту і способу його 
вирішення полягає в тому, що без належної психологічної практики 
проаналізувати причини його появи, перебігу і наслідків в іншої людини 
практично неможливо. У зв’язку з тим, що зазвичай будь-яка людина, не є 
виключенням і старшокласник, не приймає і не визнає того, що перебуває у 
внутрішньоособистісному конфлікті, слід звертатися до зовнішніх індикаторів 
такого стану. Однак вони не є універсальними і можуть сигналізувати зовсім 
про інше, наприклад, про депресивний стан, про невроз тощо. 

Розуміння того, що внутрішньоособистісні конфлікти можливі й 
виникають внаслідок зіткнення різнопланових і полярних цінностей або 
мотивів особистості, неузгодженості її внутрішньої структури [1; 4-5 та ін.], а 
вибір «конструктивного способу їх вирішення зумовлює суб’єктивна позиція 
особистості» [5, с.6], дозволить людині бути підготовленою до пошуку шляхів 
«відновлення узгодженості свого внутрішнього світу, встановлення єдності 
свідомості, зниження гостроти полярності життєвих відносин, досягнення 
нової життєвої якості» [3, с.137]. 

Ілюстрацією може бути приклад глибокого внутрішньоособистісного 
конфлікту, якого зазнала учениця К. у старшій школі. Батьки дівчини 
звернулися до послуг психолога-консультанта з проханням допомогти їх 
доньці. За їх словами донька в один момент перестала спілкуватися з 
однокласниками, все частіше пропускає заняття у школі, байдуже ставиться 
до всього, що відбувається навколо, може годинами нерухомо лежати на 
дивані та дивитися у стелю. Кожна спроба батьків поговорити з донькою 
завершувалася невдало. 

Під час бесіди з батьками з’ясувалося наступне. У школі їх донька 
навчається останні 4 роки, з яких 2,5 роки була душею компанії й визнаним 
лідером на основі авторитету. Вчилася на відмінно, на батьківських зборах 
завжди хвалили. І раптом, батьків викликає до школи директор. Це було 
досить несподівано. Ще більший подив викликало повідомлення директора 
школи про те, що старшокласниця К. пропускає заняття у школі. Зокрема, 
останні два тижні її не було в школі, то ж як батьки можуть поясняти причину 
відсутності доньки на заняттях у школі. Приголомшення батьків було таким 
сильним, що по дорозі додому прокручували у голові різні варіанти розмови з 
донькою. Втім, розмова завершилась, так і не почавшись. Дівчина мовчала, 
плакала, закривалася у власній кімнаті. Власне тому порадившись між собою 
батьки прийняли рішення звернутися за порадою до психолога. 

Подальша робота психолога зі старшокласницею К. та її батьками є 
прикладом конфліктологічного консультування. Проведена індивідуальна 
робота з К. виявила наступне. Дівчина перебуває в тривалому й глибокому 
внутрішньоособистісному конфлікті, який зумовлений кризою соціалізації у 
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старшій школі у період розвитку індивідуальності (відповідає шостому з 
дев’яти кризових періодів у житті людини – криза 17–18 років). У цьому віці 
учні визначаються з вибором життєвого шляху, прагнуть віднайти своє місце 
під сонцем. 

Сутність внутрішньоособистісного конфлікту К. полягала в полярності її 
мотивів, де по одну сторону виступало бажання спілкуватися з 
однокласниками, бути членом соціуму і його частиною, а по іншу сторону – 
бажання бути індивідуальністю, показати свою перевагу над цим соціумом. 
Десь у середині десятого класу К. усвідомила, що як визнаний лідер компанії, 
вона має багато переваг над своїми однокласниками. Кожне своє рішення К. 
прагне відстояти, спираючись на власну позицію та аргументи. Однак 
останнім часом К. звернула увагу на те, що її оточення не замислюється над 
тим, як прийняті ним рішення вплинуть на майбутнє. 

Власне інцидентом, який запустив внутрішньоособистісний конфлікт, 
стали вибори кандидатів до органу шкільного самоврядування. До класу 
зайшли агітатори з папірцями і пропозицією поставити підпис напроти 
конкретних кандидатів. Оскільки К. сиділа за першою партою, то агітатори 
спершу звернулися до неї, але вона відмовилася ставити свій підпис. Відмова 
викликала обурення в агітаторів, а пізніше і в адміністрації школи. К. 
намагалася пояснити, що поставивши підпис, вона віддає свій голос за 
кандидатів, про яких вона нічого не знає і це неправильно. На її думку є кращі 
кандидати і аргументувала переваги запропонованих нею кандидатів. Однак її 
думка, так і залишилася тільки її, бо решта однокласників, котрі раніше горою 
були за К. і підтримували її в усьому, одностайно підтримали пропозицію 
агітаторів і поставили свої підписи, навіть нічого не запитавши.     

Усвідомлення того, що однокласники, колишні однодумці, виростуть і 
продовжать голосувати за вказівкою і за повної неусвідомленості зробленого 
вибору, викликало у К. сильний напад гніву. У такому стані К. спробувала 
«розібратися» з адміністрацією, оскільки емоції були досить бурхливими, то й 
промова К. була некоректною. Результатом цієї розмови стало приниження і 
подальше озлоблення К. Після цього інциденту власне офіційно почався 
внутрішньоособистісний конфлікт у К. 

У процесі ескалації конфлікту для К. абсолютно все, що відбувалося 
навколо неї, ставало байдужим, зникла потреба у спілкуванні з будь-ким. 
Посилювало розчарування й те, що колектив, який колись «горою», як 
здавалося К., за неї стояв, повів себе абсолютно індиферентно, не помічаючи 
К. Так, по одну сторону терезів знаходилося бажання К. самоствердитися в 
колективі, а по іншу – рівноцінна противага у вигляді крихкості цієї самої 
позиції, необхідної для самоствердження. В результаті ескалації й дедалі 
більшою апатією до всього зовнішнього К. перестала ходити до школи і 
цілими днями розмірковувала про своє майбутнє, багато спала або дивилася в 
стелю. Так тривало близько року. Крім того, відбулися зміни у поведінці К., 
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котра вже відповідала психоастенічному типу (як неврастенія), бо ознаками 
були швидка стомлюваність, зростаюча дратівливість та агресивність. Через 
послаблення імунної системи К. часто й сильно хворіла, і напевно тому її не 
забрали до реабілітаційного центру. Як бачимо, зволікання з вирішенням 
внутрішньоособистісного конфлікту супроводжувалося радикальними 
змінами характеру і поведінки, повним розривом соціальних відносин, 
огорожею себе від будь-яких подальших контактів.  

На початок консультування К. знаходилася у стані повного емоційного 
занепаду і розгубленості, не знаходячи абсолютно ніяких конструктивних 
способів вирішення ситуації, в якій опинилася, і у той саме час, щиро прагнучі 
їх знайти. У перші хвилини прийому перед консультантом стояло декілька 
дуже важливих завдань: створити доброзичливу атмосферу, зняти напругу/ 
агресію, продемонструвати К. свою відкритість до бесіди (на вербальному і 
невербальному рівнях). Після встановлення контакту з К. і її остаточне 
рішення про вступ у процес консультування, стався безпосередньо прийом і 
передача інформації про конфлікт.  

Викладаючи свій погляд на ситуацію, К. дуже рознервувалася; стала 
плутатися у тому, що казала, в іменах; почала активно жестикулювати і 
збиватися з розповіді, переходячи з фактів на свої емоції – образу, злість. Це 
був етап активного збору й обробки інформації із застосуванням усього 
арсеналу методів і технік комунікативного спілкування та активного 
слухання.  

Справжні причини конфлікту було дуже важко виявити із-за нервовості 
К. З’ясовувавши обставини ситуації, консультант ставив «відкриті питання» 
(Як? Що? Коли? Хто? та інші) для розкриття тієї інформації, яку К. не змогла 
викласти, але при цьому дотримувався необхідної неупередженості. Так була 
визначена загальна історія конфлікту (викладена вище) і К. прояснила свою 
позицію. 

Після отримання інформації про конфлікт і відчуття К. відбувалося 
обговорення ситуації. Обговорення було реалізоване у формі дискусії – 
діалогу, який проводиться як окреслення з К. не лише її позиції, але й позиції 
протилежної сторони. Таким чином, перед К. розгорнулася нова для неї 
проекція конфлікту, яка дещо змінила її сприйняття і погляд на ситуацію. 
Старшокласниця отримала можливість: побачити і почути себе зі сторони – 
«поставити дзеркало»; підвищити рівень усвідомлення проблеми, себе, своїх 
почуттів і дій, непродуктивних установок; краще зрозуміти, як ситуація 
виглядає зі сторони; піднятися хоч би на одну сходинку у розумінні 
аналогічних параметрів опонентом; упорядкувати, структурувати бачення 
проблеми; частково відпрацювати емоції; відчути наявність особового й 
ситуативного потенціалу для вирішення проблеми. Також була зроблена 
спроба пропрацювати всепоглинаюче почуття образи у К.  
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Далі дії консультанта були такими: допомога К. у виявленні 
альтернативних варіантів вирішення; перевірка реалістичності рішень К.; 
аналіз наслідків здійснення різних рішень. Крім того, відбувалося виявлення 
ресурсів К.; активізація її потенціалу; реалістична оцінка ситуації та 
можливих рішень К. Саме за допомогою консультанта К. згенерувала декілька 
можливих стратегій вирішення конфлікту, як-то: контакт із однокласниками, 
пояснення своєї позиції і, можливо, остаточне припинення стосунків; спроба 
контакту із директором школи і подальші дії через їх можливе посередництво. 
Як бачимо, у цьому прикладі результатом консультування стало усвідомлення 
готовності К. до виходу на медіацію, осмислення важливості конфлікто-
логічного консультування та розуміння відповідальності за прийняте рішення 
(відмова від підпису ініціювала внутрішньоособистісний конфлікт у К., а 
некоректна розмова з директором школи спровокувала гострий міжособис-
тісний конфлікт із ним). 

Отже, наявність внутрішньоособистісного конфлікту можна виявляти за 
певними зовнішніми індикаторами. Поява внутрішньоособистісного 
конфлікту у старшокласника може бути зумовлена кризою його соціалізації у 
період розвитку індивідуальності. Внутрішньоособистісні конфлікти потрібно 
своєчасно діагностувати та вирішувати. Внутрішньоособистісний конфлікт за 
умови «пошуку шляхів попередження кризових форм конфліктних 
переживань» [4, с.7], може мати позитивне значення, бо стимулює до 
розвитку себе як індивідуальності, до кращого розуміння особистістю самої 
себе, формування певних якостей і навичок, за допомогою яких можна 
реалізувати індивідуальні інтереси та цілі, здобути нові адаптивні вміння. У 
наведеному прикладі вирішенню внутрішньоособистісного конфлікту К. 
сприяло конфліктологічне консультування.  

Особиста участь у процесі конфліктологічного консультування мене, як 
майбутнього практикуючого психолога, сприяла розвитку навичок щодо 
подібної форми роботи з клієнтом. Крім того, під час практики стало 
можливим продемонструвати як застосовувати у практичних ситуаціях набуті 
конфліктологічні та психологічні знання [2].     

Перспектива подальших досліджень вбачається в розгляді інших 
конфліктологічних практик, що сприятиме осмисленню способів вирішення 
конфліктів та набуттю досвіду конфліктологічного консультування. 
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КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ  

У СТРУКТУРІ ЇХНІХ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ 

У спілкуванні велике значення має рівень комунікативних здібностей як 

сукупності індивідуально-психологічних особливостей людини. Вони 

поєднані з інтелектуальним, вольовим і емоційним аспектами характеру та є 

запорукою успішності особистості в усіх сферах життєдіяльності. Проте, 

існуюча система шкільної освіти орієнтована переважно на забезпечення 

предметними знаннями і меншою мірою – на розвиток комунікативних 

здібностей старшокласників. Добре сформовані комунікативні здібності 

юнаків і дівчат є джерелом впевненості у майбутній професійній діяльності, 

засвоєнні компетенцій, сімейному житті, позитивних емоційних очікувань 

стосовно особистісної і соціальної сфер. Хоча проблема формування 

комунікативних здібностей знайшла своє відображення у низці наукових 

праць (К. Роджерс, Г.С. Васильєв, Н.Р. Вітюк, Я.Л. Коломінський, 

С.Д. Максименко, Р.С. Нємов, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов, 

та ін.), але розробка комунікативних здібностей старшокласників в 

структурі їхніх характерологічних особливостей висвітлена на сторінках 

психолого-педагогічної літератури недостатньо, що і визначило вибір теми 

наукового пошуку. 

 Окреслена проблематика є актуальною, оскільки дослідження 

комунікативних здібностей старшокласників стосується розуміння 

взаємозв’язків між комунікацією та характером особистості, її становленням 

у соціумі, засвоєнням нею суспільного досвіду. Саме з’ясування потенціалу 
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комунікативних схильностей особистості в основі її характеру, відтворення 

соціальних реалій дає змогу уявити загальну основу соціально-

психологічного життя індивіда.  

Теоретичний аналіз наукової літератури окреслив, що внутрішній світ 

особистості в юнацькому віці досить складний. Це період прийняття 

відповідальних рішень, що визначають все подальше життя людини: 

створення сім’ї, визначення майбутньої професійної діяльності та свого 

місця в житті, його сенсу, формування світогляду та власної позиції. 

Успішність прояву комунікативного потенціалу старшокласника 

визначається усвідомленістю значення, знань і вмінь щодо власних 

можливостей і специфіки інших учасників спілкування.  

Метою дослідження було виявлення психологічних ознак комуніка-

тивних здібностей в структурі характерологічних особливостей старшо-

класників. Контингент досліджуваних становили 50 учнів дев’ятих і десятих 

класів. 

У науковому пошуку використовувалися наступні методики: «Виявлення 

та оцінка комунікативних та організаторських здібностей (КОС-1)» 

В.В. Синявського та Б.О. Федоришина, «Діагностика комунікативної 

соціальної компетентності (КСК)» Н.П. Фетіскіна, В.В. Козлова та 

Г.М. Мануйлова і «16-RF опитувальник» Р.Б. Кетеллла.  

Охарактеризуємо результати дослідження за однією із методик, зокрема 

«Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських здібностей  

(КОС-1)». Проведений аналіз засвідчив, що учням дев’ятого класу 

притаманний середній рівень комунікативних схильностей, вони прагнуть 

до контакту з людьми, планують свою роботу. Показник організаторських 

здібностей характеризується рівнем нижче середнього. Старшокласники не 

виявляють ініціативи, відчувають хвилювання у спілкуванні з незнайомими 

людьми, у вільний час люблять бути на самоті, обмежують коло своїх 

знайомства, погано орієнтуються у новій ситуації, не відстоюють власну 

точку зору, важко переживають образи. Не проявляють ініціативи в 

громадській діяльності, у багатьох справах уникають прийняття самостійних 

рішень. На підставі аналізу результатів дослідження, дітям рекомендовано 

працювати над формуванням, розвитком і вдосконаленням власних 

комунікативних здібностей. Учням десятого класу притаманний високий 

рівень комунікативних здібностей, вони не губляться в новій ситуації, 

швидко знаходять друзів, постійно намагаються розширити коло знайомих, 

займаються громадською діяльністю, допомагають близьким і друзям, 

виявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням беруть участь у 

організації освітніх проєктів, здатні приймати самостійні рішення в 

екстремальній ситуації. Показники організаторських здібностей характери-

зуються середнім рівнем. Старшокласники прагнуть до контакту з людьми, 
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не обмежують коло знайомств, відстоюють свою думку. Однак, «потенціал» 

цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. 

Отже, за даними результатів дослідження виявлено значні відмінності у 

показниках рівня комунікативних схильностей учнів дев’ятих і десятих 

класів. Причиною даного феномену вважаємо вікові відмінності та 

зростання комунікативної компетентності у зв’язку із засвоєнням 

особистістю життєвого та суспільного досвіду. 

Для проведення психокорекції, повторного дослідження комунікативних 

здібностей і перевірки ефективності корекційної роботи були обрані учні 

дев’ятого класу, оскільки саме вони продемонстрували низькі показники. 

Була проведена корекційна робота за програмою тренінгу «Розвиток 

комунікативних навичок учнів» (автор Р.І. Іщенко). В результаті проведеного 

соціально-психологічного тренінгу в учасників сформувалося краще 

сприйняття інформації, важливої для розуміння себе та інших, поліпшилося 

засвоєння оптимальних вмінь спілкування, розуміння когнітивних 

передумов виникнення різних емоційних станів, вміння адекватно визначати 

свою роль у розв’язанні непорозумінь з іншими, бачити стереотипно-

деструктивні тенденції поведінки і з’ясовувати для себе проблеми процесу 

соціалізації. Відбулися зміни лабільності нервових процесів та навичок 

гнучкості поведінки, сформувалося вміння адекватно оцінювати ситуацію 

спілкування, прогнозувати тенденції її розвитку й керувати нею.  

Для перевірки ефективності корекційної роботи був використаний t-

критерій Стьюдента. Можемо відслідкувати, що за комунікативними схиль-

ностями, показники «t-статистичного» вищі, ніж «t-критичного» (2,88 > 2,1); 

за організаційними схильностями «t-статистичне» більше, ніж «t-критичне» 

(3,2 > 2,1). Це свідчить про те, що корекційна робота виявилась ефективною, 

відбулися свідомі зміни рівня комунікативних і організаторських 

здібностей, а отже мета соціально-психологічного тренінгу досягнута. 

Враховуючи вищезазначене, можемо констатувати, що існує тісний 

зв’язок між комунікацією та характером особистості, її становленням у соціумі, 

засвоєнням нею суспільного досвіду. Таким чином, характер та комунікативні 

здібності людини є складною індивідуально-своєрідною динамічною структу-

рою закономірно поєднаних рис, яка формується під впливом умов життя і 

виховання та обумовлює типові способи поведінки. Саме цей взаємозв’язок 

відіграє ключову роль у процесі розвитку освітніх компетентностей 

старшокласників, дозволяє молодій людині встановлювати конструктивні 

психологічні контакти, налагоджувати співробітництво та спілкування. 

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо в розробці 

проблеми діагностики та формування комунікативних здібностей учнів крізь 

призму їх характерологічних особливостей як визначального чинника 

реалізації компетентнісного підходу в умовах освітнього процесу.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ  

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасному суспільстві 

відбулися кардинальні зміни, пов’язані з поширенням Інтернет-мережі у різні 

сфери діяльності людини. Пошук інформації через інтернет-мережу, інтернет-

спілкування, знайомство з новими людьми, партнерами в професійній 

взаємодії, придбання товарів («віртуальний шопінг») займає вагому частину 

життя особистості. Більше того, соціальні мережі стали невід’ємним 

елементом спілкування учасників онлайн-комунікації. Сьогодні можна 

спостерігати часткове витіснення (переміщення) певних звичних для людини 

форм та способів взаємодії із реального світу у віртуальний простір. Однак із 

появою в Інтернеті соціальних мереж, збільшилися шанси виникнення у 

сучасних підлітків й юнаків інтернет-залежності [1, с.25].  

Саме тому, популярність інтернет-мережі привернула нашу увагу до 

теоретичних та емпіричних досліджень даного феномену. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема комп’ютеризації 

сучасного суспільства та надмірного використання інтернету знайшла своє 

широке представлення як у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, 

котрі вивчають різні її аспекти. Дослідження особливостей психічних станів 

людини під час надмірного використання комп’ютера (І. Бєлавіна, 

Дж. Грохол, І. Тютюнник), небезпека надмірного користування мережею 

Інтернет (Ю. Бабаєва, М. Мандель, K. Янг), впливу Інтернет-мереж на 

особистість та мотиваційну складову Інтернет-соціалізації (А. Засєкін, 

І. Лещук, А. Лучинкіна, М. Назар, Л. Найдьонова, Т. Фісенко та інші), 

розгляду інтернет-залежності як різновиду адиктивної поведінки особистості 

(Б. Браун, М. Холл, М. Шоттон) тощо. Також чимало представників 
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психологічної науки звертаються до генезису інтернет-залежності та 

розкриття вікових особливостей психічного й особистісного розвитку 

особистості, перш за все підлітків, які найбільше підлягають її впливу 

(Л. Бутузова, Я. Гошовський, Н. Гребенюк, О. Камінська, І. Кон, Н. Максимова, 

Є. Петрова).  

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових джерел проблеми 

психологічних аспектів прояву інтернет-залежності у підлітковому віці. 

Результати теоретичного дослідження. У вітчизняній та зарубіжній 

літературі поняття «залежність», «адикція», «адиктивність» розглядаються 

здебільшого як тотожні. Термін «адикція» – це копія з англійського терміна 

addiction, що означає пристрасть, схильність, звикання, наркоманію, 

пристрасть, залежність [5, с.80]. Більшість дослідників, які вивчають 

проблеми адиктивної поведінки вважають, що це одна із форм руйнівної, 

деструктивної поведінки. Значення ж терміну «адикція» потрібно трактувати 

як форму девіантної поведінки, тобто поведінки, що відхиляється від 

соціальних і моральних норм.  Залежність настільки захоплює особистість, що 

починає управляти її життям. Людина стає безпорадна та безвладна перед 

своєю залежністю. Вольові зусилля слабшають і не дають змоги протистояти 

адикції [5, с.17].  

Вперше термін «Інтернет-залежність» був запропонований 

американським психіатром І. Голдбергом, для описання паталогічного 

нездоланного потягу до використання Інтернету [6, с.28]. Безглузде 

використання інтернету не тільки заподіює шкоду психологічному і 

фізичному здоров’ю людини, але й згубно впливає на його міжособистісні 

відносини у суспільстві. 

Український науковець Л. Гуменюк розгядає поняття «інтернет-адикції» 

як форму деструктивної поведінки, що виявляється у прагненні відходу від 

фруструючої соціальної реальності за допомогою зміни свого психічного 

стану шляхом фіксації уваги на Інтернет-ресурсах [3, с.9]. 

Слід зазначити, що найбільш вразливими до феномену «інтернет-

залежності», в силу своїх психологічних особливостей є підлітки. У даному 

віці особистість перебуває у стадії дозрівання, а отже, більш чутливі до різних 

зовнішніх факторів. Варто зауважити і те, що ймовірність формування 

інтернет-залежності у підлітків зростає й у зв’язку з актуалізацією потреби в 

автономії свого особистого простору, що зумовлено специфікою перехідного 

періоду (кризи підліткового віку). Відомо, що становлення особистості 

підлітка супроводжується звільнення від батьківського контролю, що є 

необхідною рисою процесу дорослішання. Проте, прагнення до автономії 

нерідко реалізується підлітками у девіантних формах. Саме в цьому віці 

зростає ризик формування різних адикцій (в тому числі комп’ютерної, 
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інтернет-адикції), причому даний ризик підвищується на тлі складних 

відносин підлітка з батьками [4, с.59].  
У підлітковому віці на перший план виходить потреба в спілкуванні з 

однолітками, причому в сучасних підлітків з’явилися та стрімко набирають 
популярності нові форми соціальної комунікації один із одним – через інтернет-
мережу, що є ще однією передумовою розвитку даного досліджуваного 
феномена. Неконтрольоване використання інтернет-мережі несе в собі загрозу 
фізичному та психічному здоров’ю підлітка, симптомами якої, за словами 
М. Орзака, є постійне збільшення часу перебування у інтернет-мережах, 
виникнення при цьому почуттів роздратування, спустошеності, депресивного 
стану [1, с.26-27].  

Розкриваючи особливості виникнення підліткової інтернет-залежності 
варто підкреслити, різні підліткові комплекси (наприклад, з незадоволенням 
своєю зовнішністю), типологічні властивості й риси характеру також можуть 
стати причиною відходу від реального до віртуального світу [2].  

Таким чином, інтернет-залежність формується переважно у осіб, які 
мають схильність до певних психологічних особливостей особистості, серед 
них: слабкість вольового контролю, високий рівень нейротизму, підвищена 
емотивність, екстернальність, неадекватне самосприйняття, неадекватна 
занижена або завищена самооцінка, незадоволеність собою, сором’язливість, 
прагнення до незалежності, наявність соціальних фобій, почуття самотності та 
відсутність взаєморозуміння, неусвідомлення соціального статусу, схильність 
до фантазій та азартних ігор тощо. Саме ці психологічні особливості 
притаманні особистості у підлітковому віці. 

Висновок. Отже, інтернет-адикція є розладом поведінки, що руйнує 
ефективність людської діяльності. Небезпека інтернет-адикції проявляється 
також в тому, що групою ризику є підлітки, у яких саме формуються вольова 
сфера, життєві цінності, критичне мислення, самосвідомість, самоідентичність – 
ті психічні явища, що згодом визначать їх подальший життєвий шлях. Аналіз 
наукової літератури з теми дослідження показав, що проблема інтернет-
залежності є досить актуальною і включає ряд нерозкритих питань. Зокрема, 
недостатньо уваги приділено вивченню проблеми психологічних аспектів 
прояву інтернет-залежності у підлітковому віці .У зв’язку з цим, 
перспективами подальших досліджень ми вважаємо вивчення психологічних 
особливостей особистості, які є характерними для підлітків з різними 
формами інтернет-адикції та виступають передумовою виникнення 
залежності від інтернет-мережі, а також розробку програм корекції інтернет-
залежності в підліковому віці.  
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ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ  

В СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Професійна діяльність спортсменів і тренерів відбувається в атмосфері 
гострого спортивного суперництва, адже кожен суб’єкт спортивної діяльності 
прагне до перемоги. Дослідження професійних конфліктів є актуальною 
проблемою у психології спорту, оскільки конфлікт є небажаним явищем для 
суб’єкт – суб’єктних взаємовідносин «спортсмен – тренер» у єдиноборців, або 
«спортсмен – тренер – спортивний колектив» у спортивному колективі (команді). 

Відомо, що спортивна діяльність містить велику кількість конфліктогенів 
здатних спровокувати конфлікт. На особливу вагу серед конфліктогенів 
заслуговують: специфіка комплектації групи спортсменів; форма передачі 
професійно важливої інформації; індивідуальні особливості актів поведінки 
спортсменів; дисгармонія інтересів; незадоволеність досягнутим; недодер-
жання норм поведінки; порушення організаційно-функціональної спільності 
(професійної ідентифікації); система професійних експектацій суб’єктів 
спортивної діяльності (очікувань, сподівань); сукупність сподівань, що 
пред’являють індивіду (спортсмену, тренеру); процедури заохочень і санкцій; 
рольові концепції суб’єкт – суб’єктної взаємодії тощо. 
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Слід зазначити, що професійний конфлікт може виникати як по 
вертикалі, так і по горизонталі. Змістовний аналіз професійних конфліктів у 
межах організаційної психології (галузі психології праці) дозволяє 
стверджувати, що професійний конфлікт розглядається як конфлікт між 
керівником і підлеглим, або конфлікт «по вертикалі». У зв’язку з цим слід 
зауважити, що у спортивній діяльності конфлікти виникають не тільки між 
керівником (тренером) і підлеглим (спортсменом), а також між спортсменами 
у спортивному колективі («по горизонталі» групових, командних взаємо-
відносин). Очевидно, що в обох випадках суб’єкти спортивної діяльності 
мають розуміти той факт, що для досягнення високих спортивних результатів 
(для перемоги) краще попереджати виникнення конфліктів, або своєчасно 
усувати конфліктні ситуації, намагаючись мінімізувати їх негативні наслідки. 
Отже, всі суб’єкти спортивної діяльності мають розуміти психологічну 
природу конфлікту, стилі поведінки у конфліктній ситуації. 

Зауважимо, що у психологічній науці поняття «конфлікт» (від лат. 
«conflictus» – зіткнення) витлумачується як зіткнення різноспрямованих цілей, 
інтересів, позицій, як боротьба протилежних поглядів та думок окремих 
індивідів чи груп [2, с.176]. 

На наш погляд, виходячи із широкого розуміння психології праці як 
галузі психології, яка досліджує психологічні закономірності трудової 
діяльності людини, вивчає психологічні основи організації та підвищення 
продуктивності праці, поняття «конфлікт» вимагає уточнення специфіки 
«професійний». В свою чергу, ми витлумачуємо «професійний конфлікт» (від 
лат. «professio» – офіційно вказане заняття та «conflictus» – зіткнення) як 
зіткнення різноспрямованих професійних цілей, інтересів, позицій, думок та 
поглядів суб’єктів праці (окремих суб’єктів праці, груп, колективу) із приводу 
об’єктивно існуючої, або уявної проблеми. 

Цілком зрозуміло, що конфлікт є наслідком загострення протилежних 
позицій суб’єктів спілкування. Змістом конфлікту є конфліктна взаємодія його 
учасників. Психологи розрізняють внутрішньоособистісний, міжособистісний, 
міжгруповий типи конфлікту. У своєму розвитку кожен тип конфлікту 
проходить чотири стадії протікання. Перша стадія – латентна. Це стадія 
формування суперечностей (передумов для конфлікту). Характеризується 
появою сильного напруження у відносинах, яке учасники взаємодії приховують, 
залишаючись пасивними в діях чи поведінці. Друга стадія – інциденту, від лат. 
«incidens» – подія, або випадок (неприємного характеру). Це стадія зав’язки 
конфлікту, пов’язана із взаємовиключними діями учасників конфлікту, 
спрямованими на досягнення своїх цілей. Характеризується появою відкритої 
(неприхованої) конфліктної взаємодії. Третя стадія – ескалації (від англ. 
«escalation», лат. «scala» – драбина, сходи). Це стадія поступового збільшення, 
посилення, розширення (дій конфліктуючих сторін). Характеризується 
інтенсифікацією комунікативної конфліктної взаємодії. Цю стадію прийнято 
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називати відкритою конфліктною конфронтацією, або прямим зіткненням 
конфліктуючих сторін на мовленнєвому, невербальному, дієвому рівнях. 
Четверта стадія – завершення. Це стадія поступового припинення конфлікту 
(розв’язання конфлікту), де його результатом може бути як часткова, так і повна 
нормалізація стосунків. Зауважимо, що повне завершення конфлікту передбачає 
наявність у його учасників позитивної установки на продуктивну взаємодію 
(здатність суб’єктів праці до конструктивної взаємодії спрямованої на спільну 
професійну діяльність задля досягнення суспільно цінного результату праці). 

Серед ефективних способів управління професійними конфліктами, за 
дослідженням К.К. Арзуманян, потрібно виділяти структурний та міжособис-
тісний способи управління конфліктами. Дослідник зазначає, що «до 
структурних способів належать: розв’язання, чітке формулювання вимог до 
роботи; координаційні та інтеграційні механізми (становлення ієрархії 
повноважень в команді та створення міжфункціональних груп); загально-
організаційні комплексні цілі, упровадження загальних цінностей та система 
винагород (важливо не заохочувати неконструктивну поведінку окремих осіб 
або груп). До міжособистісних стилів відносяться ті стратегії, що суб’єкт 
обирає для уникнення дисфункційональних наслідків та навпаки призводять 
до конструктивного вирішення конфлікту» [1]. 

Наведені вище характеристики стадій конфлікту актуалізують у кожному 
конкретному випадку питання встановлення причин, що його породжують, 
дослідження умовах в яких він розгортається, з’ясування стилів поведінки у 
конфліктних ситуаціях. На нашу думку, має рацію Н.Л. Замкова, яка слушно 
зауважує, що кожен стиль є ефективним лише за певних умов, а отже надавання 
переваги одному стилю є обмеженням власних можливостей реагування в 
конфліктних ситуаціях [2, с.250]. 

Врахування стилів поведінки у конфлікті (конкуренції; співробітництва; 
компромісу; ухилення; пристосування тощо) потрібне для того, щоб своєчасно 
спрогнозувати загальну картину процесу конструктивного розв’язання і припинення 
конфлікту. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТРЕНЕРА 

Результатом діяльності тренера як суб’єкта праці є досягнення 
спортсменом максимального результату із потенційно можливого. 
Необхідність передачі професійно важливих знань і умінь, організації і 

забезпечення навчально-тренувального процесу, планування і управляння 
спортивною діяльністю спортсмена, – обумовлюють високі вимоги до тренера 
як суб’єкта праці, в аспекті відповідності ПВЗ (професійно важливих знань), 

ПВН (професійно важливих навичок), ПВВ (професійно важливих вмінь) та 
ПВЯ (професійно важливих якостей) вимогам професії. 

Звернімо увагу на комунікативну компетентність тренера як професійно 

важливу якість, що забезпечує досягнення успіху у професійній діяльності. 
Комунікативна компетентність – здатність встановлювати і підтримувати 

необхідні зв’язки і контакти з іншими людьми [2]. Комунікативна компетен-
тність – це сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують ефективне 

протікання процесу спілкування. Слід зауважити, що комунікативні знання 
тренера це досвід комунікативних ситуацій, які на рівні індивідуальної 
свідомості відображаються в їх причинно-наслідкових зв’язках. Комуніка-

тивні вміння тренера – це заснований на високій теоретичній і практичній 
підготовленості тренера як суб’єкта праці комплекс дій, що дозволяє творчо 
використовувати комунікативні знання. Комунікативні навички – це 

автоматизовані компоненти свідомих дій, що сприяють швидкому і точному 
відображенню комунікативних ситуацій. 

В основі комунікативної компетентності тренера як суб’єкта праці лежать 
його «стартові компетентності» (гуманістичні знання, особистісна культура, 

інтелектуальні вміння). На думку О.М. Корніяки, саме ці стартові компетен-
тності є підґрунтям формування складових комунікативної компетентності 
(інформаційної компетентності; компетентності соціальної взаємодії; 

компетентності у сприйманні та розумінні іншої людини) [3, с.212] 
Основним джерелом розвитку комунікативної компетентності тренера на 

будь-якому етапі професіогенезу є життєвий досвід. Форма і зміст 
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комунікативної компетентності тренера безпосередньо співвідноситься з 
особливостями соціальної ролі, яку він виконує. 

Для тренера з високою комунікативною компетентністю характерні такі 

ознаки: орієнтування в системі міжособистісної комунікативної взаємодії 
суб’єктів праці; намагання зрозуміти іншого суб’єкта спілкування в контексті 
вимог конкретної ситуації; впевненість у собі; довіра до партнерів по спілку-

ванню; ініціативність у спілкуванні; здатність бути лідером; організаторські 
вміння; емпатія; рефлексія; самоконтроль; здатність до адаптації у різних 
професійних ситуаціях; доброзичливість і чуйність; відповідальність; 
авторитетність; здатність формувати психологічну готовність до виконання 

професійних завдань; здатність забезпечувати умови праці, що сприяють 
підвищенню результативності і продуктивності праці; здатність домагатися 
від спортсменів стабільності результатів; задоволеність своєю професією; 

задоволеність своїми відносинами з підлеглими; постійне підвищення своєї 
кваліфікації; здатність мотивувати підлеглих до кваліфікаційного зростання; 
здатність до практичних цілеспрямованих дій спроможних забезпечити 

стабільність результатів; здатність до вдосконалення механізмів соціальної 
мобільності та безумовна компетентність в багатьох питаннях. 

Реалізація наведених вище компонентів комунікативної компетентності 
тренера відбувається через індивідуальний комунікативний стиль (сукупність 

звичних способів і засобів встановлення і підтримання контактів з іншими 
людьми в різних формах і ситуаціях спілкування). Науковці розрізняють три 
комунікативних стилі: синергетичний (від грец. «synergeia» – співпраця, 

співдружність – сприяє ефективній співпраці); нонсинергетичний (від лат. 
«nоп» – ні, немає; відстороненість – безініціативність, самоізоляція); 
антисинергетичний (від грец. «anti» – проти; деструктивна взаємодія, 

демонтративно-конфлікта поведінка у спілкуванні) [1]. 
Таким чином, специфіка тренерської роботи вимагає постійного 

спілкування на рівні встановлення ділових і неформальних стосунків із 
спортсменами, близьким соціальним оточенням спортсменів, колегами, 

організаціями. Ефективність процесу спілкування тренера забезпечується 
рівнем його комунікативної компетентності. 

Література 

1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. – 
М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 472 с. 

2. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения / Д.П. Гавра. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с. 

3. Корніяка О.М. Психологія розвитку комунікативної компетентності на різних 
етапах професійного становлення особистості / О.М. Корніяка // Наукові записки 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. академіка 
С.Д. Максименка. – К.: Ніка-Центр, 2001. – Вип. 39.– С. 210-222. 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

146 

 

HISTORY 

Дояр Л.В.,  
доцент, к.і.н., ст. науковий співробітник  

Книжкової палати України імені Івана Федорова,  
Україна, м. Київ 
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ПЕРІОДИКИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ: УНІКАЛЬНІСТЬ  

ТА НАУКОВА ЦІННІСТЬ 

(на матеріалах Книжкової палати України) 

Радянський період історії України сповнений контраверсійними 

інтерпретаціями та оціночними судженнями. Відповідно до своїх 

дослідницьких цілей пошуковці знаходять у ній різноманітні аспекти для 

вивчення. Малодослідженою, на наш погляд, є фотоджерельна база 

більшовицької періодики міжвоєнного періоду, яка, по-перше, суттєво 

доповнює знані і не дуже сюжети нашої вітчизняної історії, а, по-друге, 

збагачує наші уявлення про межі цензури друку в СРСР. 

На сторінках більшовицької періодики часів існування УСРР (1919–1937) 

можна зустріти неймовірну кількість цікавих подробиць – від фото царських 

солдатів, що охороняють від відвідувачів могилу Тараса Шевченка, до фото 

шафи Лева Троцького, де зберігалися товари масового вжитку, що мали 

неприпустимо низький ґатунок. Про ці візуальні свідчення епохи автор 

згадував у одній із своїх попередніх публікацій. Представлена стаття 

продовжує започатковану раніше тематику дослідження.        

Стаття Ярини Граділь "Шевченко і вкраїнське письменство" (1924 р.) 

була надрукована у супроводі кількох фотографій, а саме: малярських робіт 

Шевченка, що на той час експонувалися у 1-му Державному музеї Києва [3, 

с.2], аркуша з "Заповітом та халупою на засланні" [3, с.3], титульної сторінки 

першого видання Кобзаря та фото під назвою "Копають могилу Шевченкові" 

[3, с.4], ілюстрації з малюнку відомого художника Василя Верещагіна 

"Шевченко у труні" [3, с.6] та деяких ін. Унікальним фотоджерелом для 

шевченкініани є зображення пам'ятника, встановленого у 1924 р. у Броварах, 

що під Києвом. Скульптуру Кобзаря з величезного коріння дерева вирізав 

звичайний селянин-незаможник. На свято відкриття пам'ятника завітало 

багато людей, що свідчило про неабиякий резонанс події [5, с.11]. 

Фотоматеріали більшовицької преси зафіксували трагічну подію, 

пов'язану з похованням видатного українського композитора Миколи 
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Васильовича Лисенка. Стаття маестро Ревуцького "М.В. Лисенко", 

опублікована з нагоди 15-х роковин митця, уміщувала оригінальні фото: 

"Лисенко у труні", "Похоронна процесія на В. Васильківській" [8, с.120-121]. 

Візуальні джерела свідчили про багатолюдність заходу та про те, що його 

учасники, у буквальному сенсі, захищали труну композитора, тримаючись за 

руки з усіх сторін і, тим самим, захищаючи траурну процесію від можливих 

провокацій з боку царської влади. 

Сучасного читача не залишає байдужим природознавча стаття 

Ол. Борзаковського "Асканія Нова", присвячена Першому Державному 

Степовому заповіднику, що на той час носив ім'я Х.Г. Раковського (першого 

очільника Раднаркому УСРР). Остання уміщувала дивовижне, навіть на 

сьогоднішній день, фото "Кенгуру взимку у лісі" [1, с.39]. Враховуючи той 

факт, що у сучасних заповідних зонах України кенгуру відсутній, його 

наявність у засніжених степах Херсонщини сто років тому викликає 

справжній захват. 

Звертають на себе увагу нетрадиційні для партійної етики і естетики 

зображення лідерів ВКП(б) та КП(б)У. Так, на честь Шостої річниці Червоної 

Армії ілюстрований журнал газети "Більшовик" надрукував на своїх шпальтах 

авангардний (у стилі кубізму) портрет Л. Троцького, виконаний художником 

Мізякіним [10, с.7]. Тогочасну статтю А. Юдицького "Червона Армія і 

діалектика" [11, с.8-10] доповнювали фото: безпритульного хлопчика киргиза, 

одягнутого у форму червоноармійця, зображення параду Червоної армії, що 

крокував Хрещатиком під час війни з білополяками [11, с.11]; репресовані і 

через те маловживані у подальшому портрети заступника голови 

Реввійськради Михайла Фрунзе, командуючого 14-им корпусом Іони Якіра, 

командарма Першої Кінної Армії Семена Будьонного, головнокомандуючого 

збройними силами Лева Камєнєва [11, с.12], командуючого Другим 

кавалерійським корпусом Григорія Котовського [11, с.13]. Знаковими є 

фотозображення всеукраїнського старости Григорія Івановича Петровського, 

якого, під час проведення у Києві ІХ конференції КП(б)У, робітники 

київського заводу "Арсенал" виносили на руках з автомобіля і несли до 

самого приміщення [6, с.1,6]. 

Знайдені нами фотоджерела вдало доповнюють історичне краєзнавство 

Києва. Так, у статті Я. Ясинського "Місто на околиці" йшлося про Шулявську 

робітничу республіку, утворену під час революції 1905 р. У приміщенні 

Київського політехнічного інституту засідала перша у місті Рада робітничих 

депутатів [12, с.14-15]. Завдяки фотоілюстраціям збереглася інформація про 2-

й Радянський Контрактовий ярмарок у Києві. Візуальні джерела зберегли ім'я 

голови ярмарку Введенського, зовнішній вигляд головного будинку ярмарку, 

зображення помешкань для селян, що прибули на ярмарок (зали з дерев'яними 

ліжаками) та фото селянських підвод, що паркувалися на Контрактовому 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

148 

 

ярмарку [7, с.11-14]. Фотосвідчення про урочисте відкриття моста ім. Є. Бош 

на Дніпрі, збудованого на місці зруйнованого під час окупації поляками у 

1920 р., супроводжувалося виступом уповноваженого від Наркомату шляхів 

Олександрова, який палко вітав київський пролетаріат від імені Уряду УСРР: 

"Він міцніший за попередній, бо тривкіша радянська влада. Він міцно з'єднує 

береги України, він є символом єднання робітництва і селянства, що спільно 

працювали над ним" [2, с.193-194]. Унікальну візуальну інформацію уміщує 

стаття французького автора Ерріо "Київ – центр господарського й культур-

ного життя України". Остання була написана відразу після перенесення 

столиці УСРР з Харкова до Києва і супроводжувалася зображеннями 

"величезного залізобетонного вокзалу, яскравого міського освітлення, кінної 

міліції Києва". Фіксуючи "риси сучасної столиці", автор писав про дуже 

широкі (до 50 метрів) вулиці, наводив зображення тогочасних будинків 

обкому КП(б)У та ВУАН. Ерріо зафіксував огляд столичного музейного 

містечка у супроводі голови Київського облвиконкому Василенка та 

французького посла у Москві Альфано [4, с.17-18]. 

Надзвичайно актуально виглядає фоторепортаж про кораблі, вивезені 

білогвардійським генералом Врангелем у 1920 р. з Криму і віддані французам 

за допомогу Антанти у боротьбі з більшовиками. Після офіційного визнання 

Францією СРСР радянський уряд почав вимагати повернення незаконно 

вивезених морських суден [9, с.17]. 

Отже, фотоматеріали більшовицької періодики часів УСРР уміщують 

унікальні подробиці, що поглиблюють наші знання про даний період історії. 
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ПРОФЕСІЙНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ М.І. ПИРОГОВА У ВІННИЦЬКИЙ ПЕРІОД 

Україна пишається великими людьми. І не важливо, що багато з них не є 

уродженцями нашої держави, проте вони зробили неоціненний вклад і у 

розвиток нашої нації. Одним із таких велетнів  не лише української, а й 

світової науки та культури є Микола Іванович Пирогов. Це людина 

багатогранна і непересічна: лікар-хірург, вчений-медик, громадський діяч, 

місіонер-просвітник. Цього року ми відзначаємо 210 років з дня його 

народження. У цьому контексті є важливим показати і виокремити 

вінницький період у житті та діяльності видатного вченого. Саме з Вінницею 

пов’язаний останній період його життя, саме тут знаходиться його музей та  

усипальниця.  

Останні роки життя М.І. Пирогов провів на Вінниччині – у садибі Вишня, 

неподалік м. Вінниці. Садибу Пирогов купив у спадкоємців лікаря медицини 

Гріколевського, який був її власником з 1816 року. Запис про це було 

зроблено 20 серпня 1859 року. Площа земельних угідь складала 2333 

десятини, а кількість жителів – 510 чоловік [1, с.15]. Однак, дослідник життя і 

діяльності великого лікаря А. Геселевич стверджує, що помістя було 

придбано у колезького секретаря Рожанівськогоc[2, с.62]. Вартість помістя 

оцінювалася у 90 тис. рублів сріблом. Але в дійсності Пирогову потрібно було 

заплатити більше ніж 96 тис., так як сюди входили витрати по купчій. На 

жаль, у Пирогових таких грошей не було. Тому Микола Іванович спочатку 

вніс завдаток – 8 тис. рублів. Погасити борг змогли лише через 12 років, 

тільки тоді Вишня стала їх власністю повністю [3, с.16].  

Прибувши в садибу, Пирогови розмістилися у старому панському домі, а 

в 1866 р. переселилися у новий, побудований ними півтораповерховий 

будинок з 10 кімнатами. Спочатку М.І. Пирогов багато часу приділяв 

упорядкуванню доволі занедбаного господарства – тут були розбиті городи, 

сад, де крім фруктових дерев росли рідкісні декоративні рослини, привів до 
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ладу великий дубовий ліс. Дні Миколи Івановича були заповненні лікарською 

практикою. У Вишні він створив першу на Поділлі сільську лікарню. В одній 

із хаток-мазанок, яка збереглася до сьогоднішнього часу, була обладнана 

операційна із приміщенням, розрахованим на 30–40 ліжок [4, с.11]. 

У 1866 р. Микола Іванович побудував аптеку, де його пацієнти могли 

купувати ліки. На деяких рецептах, прописаних вченим, зустрічалися помітки 

«pro pauper» (для бідних). Ліки за таким рецептом відпускалися безкоштовно. 

До нього – чудового хірурга – почали їхати хворі з усього південно-західного 

краю, а також з Москви, Петербурга, Поволжя, Уралу. Ті, хто не міг 

розміститися у лікарні, поселялися у селянських хатах-мазанках сіл Вишня, 

Людвіновка і Шереметка і чекали черги на прийом і операцію. Ці 90 хат були 

своєрідним госпіталем (у кожній хаті розміщувалось від 2 до 4 хворих). 

Охорона здоров’я подільського населення, особливо у сільській 

місцевості, перебувала у катастрофічному становищі. У рік приїзду 

М.І. Пирогова у Вишню у Подільській губернії нараховувалося лише 12 

лікарень на 410 ліжок. Амбулаторна допомога була взагалі відсутня, вартість 

ліків непомірно висока [5, с.10]. Тому діяльність М.І. Пирогова по створенню 

лікарень і аптек була явищем неймовірним.  

Майже кожен день Пирогову доводилося оперувати, робити декілька 

перев'язок і вести амбулаторний прийом. Він постійно обслуговував близько 

100 хворих. Лікар робив досить складні операції, хоча умов для лікування 

хворих після операції не було, підлога була глиняна, вкрита соломою. Селяни 

ж часто привозили важкохворих. Микола Іванович часто допомагав їм 

матеріально, кому грошима, речами, інвентарем, а кому давав корову, во-ла 

або коня, або будував хату. У 1869 році М.І. Пирогов оформив селянам дарчу 

на землю. Дарчий акт був підписаний після дозволу царя через повітовий суд 

22 липня 1869 року, у ньому зазначено: «...Таємний радник і Кавалер Микола 

Іванович Пирогов для розширення господарства селян у садибі його 

поселення... за власним бажанням дарує селянам Шереметської садиби у вічне 

і потомственне їх володіння, з власної придбаної землі, сто шістдесят сім 

десятин і дві тисячі двісті два саженя сінокосних покосів у березовому і 

дубовому лісі» [6, арк.2]. 

Багато уваги Пирогов приділяв земській медицині. Він відгукувався на 

звернення до нього Полтавського земства у 1870 році, давав йому поради, як 

краще організувати медико-санітарне обслуговування сільського населення. 

Рекомендував сконцентрувати свої зусилля на важливих заходах – щепленні 

проти віспи, боротьбі з дифтерією, сифілісом, поширенні санітарних знань 

серед людей [7, с.8]. Лікар часто відвідував хворих і за межами Подільської 

губернії – у Полтаві, Кишиневі, Одесі. Єлисаветграді. Він виїжджав до 

професора Ю.К. Шимановського, котрого прооперував з приводу пухлини.  
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Крім професійної Пирогов активно займався громадською діяльністю. У 

травні 1861 року, після проведення селянської реформи, сенат затвердив його 

на посаду мирового судді. Він курував 2-гу дільницю Вінницького повіту, до 

якої входили Носковецька, Велико-Жмеринська та Станіславська волості, які 

складалися із 13 сіл та 18 общин [8, арк.158]. На цій посаді вчений перебував 

протягом року, до травня 1862 р. Крім виконання положень маніфесту Миколі 

Івановичу потрібно було контролювати роботу землемірів, вирішувати спірні 

питання, які виникали між поміщиками і селянами, надсилати зведення до 

повітового предводителя дворянства, бути членом мирових з’їздів [9, арк.22]. 

Пирогов не був політиком, але був гуманістом та глибоко співчував тяжкому 

становищу селян. У своїх звітах він радив передавати справи для розгляду 

волосним управлінням, тому що селяни не мали часу і засобів для проїзду у 

місто [10, с.15]. Він застосовував суворі заходи до посадових осіб за 

вимагання, зловживання спиртним. Це стосувалося у першу чергу суддів, 

слідчих, волосних старост та управителів окремих садиб. Користуючись 

правом мирового судді, Пирогов змінив старост за пияцтво у селах Тартаки, 

Станіславчик, Леляки [3, с.26]. У вищі інстанції полетіли скарги і доноси 

невдоволених діями мирового посередника поміщиків, його звинуватили в 

ультралібералізмі. 

Зі свого помістя Микола Іванович тричі виїздив за кордон. Так, у червні 

1862 року він із сім'єю виїхав до Німеччини, куди був запрошений, щоб 

очолити професорський інститут для підготовки молодих учених. За 4 роки 

під його керівництвом було підготовлено 100 молодих науковців, видано 

праці з медицини. Так, у 1864 році Лейпцігський книгопродавець звернувся до 

Пирогова з проханням написати курс військової хірургії. Пирогов енергійно 

узявся за написання цієї книги, і у цьому ж році її видали німецькою мовою 

під назвою «Основи загальної військово-польової хірургії». Однак 

прогресивні погляди Пирогова не були сприйняті новим міністром народної 

освіти, який у доповіді на ім'я царя зазначив, що у перебуванні Пирогова за 

кордоном уже немає потреби. Пирогов повернувся в Україну і знову 

поселився у своїй садибі села Вишні. Ще два рази Пирогов виїздив на театри 

воєнних дій. Так, у вересні 1870 року Товариство Червоного Хреста запросило 

Пирогова оглянути госпіталі, перев'язочні пункти, ознайомитися з їх роботою 

і дати звіт про організацію допомоги пораненим і хворим у Ельзасі і 

Лотарингії. Протягом 5-ти місяців він оглянув 70 військових лазаретів [11, 

с.6]. 

Після повернення у Вишню Пирогов почав писати «Щоденник старого 

лікаря», праці з воєнно-польової медицини та боротьби з інфекційними 

захворюваннями, опікуватися громадськими, просвітницькими, науковими 

проблемами. 
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Однак після урочистого відзначення 50-літнього ювілею лікарської 

діяльності великого вченого у 1881 році здоров'я Миколи Івановича різко 

погіршилось. Пирогов помітив біль під час жування. З вигляду пошкоджене 

місце нагадувало спочатку садно або опік, потім садно прийняло вигляд 

отвору і нагадувало ніби зубну норицю [12, с.102]. Лікар здогадувався, що у 

нього розвивається злоякісний процес, але у розмовах намагався уникати цієї 

теми, не жалівся на біль, продовжував спокійно працювати. Оточуючі його 

вважали цілком здоровим. Однак дружина Миколи Івановича, Олександра 

Ан¬тонівна викликала з Києва доктора С. С. Шкляревського [13, с.58], який 

порадив Пирогову їхати до Москви. Професори М.В. Скліфосовський, 

С. Грубе, Е.Валь, Е. Ейхвальд не мали сумнівів у тому, що виразка злоякісна і 

порадили якомога швидше зробити операцію, але професор Т. Більрот, на 

консультацію до якого Пирогов поїхав до Відня, зробив висновок про 

доброякісність пухлини [3, с.56]. 

Після повернення у Вишню Микола Іванович продовжував приймати 

хворих, незважаючи на хворобу. Виразка почала помітно збільшуватися і все 

частіше спричиняла біль. У щоденнику від 10 жовтня 1881 року свій останній 

запис він почав словами: «Чи дотягну ще до дня народження до листопада... 

Потрібно спішити з моїм щоденником...» [3, с.12]. 22 жовтня 1881 року 

Микола Іванович залишив останній запис: «Ой, скоріше, скоріше! Погано, 

погано! Так, мабуть, не встигну і половини петербурзького життя опи- 

сати» [14, с.198]. 

23 листопада 1881 року о 20 годині 25 хвилин перестало битися серце 

великого вченого, хірурга, анатома, педагога, мислителя, патріота і 

громадянина. Ще задовго до смерті Микола Іванович висловив бажання бути 

похованим у своїй садибі. Забальзамоване доктором із Петербурга 

Д.І. Виводцевим тіло вченого 29 листопада 1881 року було перенесено з 

будинку у дерев'яну церкву села Шереметки. У наступні роки його дружина 

побудувала нову церкву, у склеп котрої була перенесена труна з тілом 

М.І. Пирогова і встановлена на постаменті, де знаходиться і тепер [15, с.54]. 

Над усипальницею була збудована тимчасова капличка, а 1885 року за 

проектом академіка В.І. Сичугова споруджена церква. Практично цим було 

покладено початок Пироговському музею у Вишні [3, с.71].  

Однак урочисте відкриття музею відбулося більш ніж за 60 років потому – 

9 вересня 1947 року. Саме у цей день, 100 років тому Пирогов уперше в світі 

застосував на полі бою ефірний наркоз як знеболюючий засіб при хірургічних 

операціях. У наступні роки експозиція музею удосконалювалась і 

поповнювалась працями М.І. Пирогова, виданими при його житті, архівними 

документами.  
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Сьогодні музейний комплекс складається з будинку вченого, де 

відтворено його робочий кабінет, в якому знаходяться рукописи та особисті 

речі лікаря; будинку-аптеки та церкви-некрополя, у якій зберігається 

набальзамоване, доступне для огляду тіло М.І. Пирогова; садиби площею 20 

гектарів, де до цього часу ростуть дерева, посаджені руками талановитого 

хірурга [16, с.8]. Музей багатий своїми фондами, у ньому знаходиться більше 

16 тисяч експонатів. Пироговський меморіал має світову славу – майже 7 млн. 

відвідувачів із 168 країн світу ознайомилися з його експозицією [17].  

Враховуючи великий внесок М.І. Пирогова у світову і вітчизняну науку, а 

також значну роль музею-садиби у вивченні і збереженні історії України, 

пироговському меморіалу у Вишні надано статус Національного.  
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Важливе місце у житті аграрних вишів займало дозвілля студентської 

молоді. Для реалізації своїх творчих здібностей студенти, працювали у 

гуртках. Хоча можливості були дуже обмеженими. 

У студентському середовищі діяли літературні гуртки, наприклад, у 

Харківському сільськогосподарському інституті (СГІ) [2, арк.29], 

Білоцерківському сільськогосподарському технікумі (СГТ) [5, арк.38 зв.], 

Волинському (у 1923–1924 н.р. налічував 76 членів) [23, c.60], Мигійському 

(у 1927–1928 н.р. – 27) [21, арк.397 зв.], Полонському [34, с.87], Уманському 

(у 1923–1924 н.р. – 61) [11, арк.156], і Херсонському СГТ [11, арк.618], 

Маслівському сортівничо-насіннєвому технікумі [21, арк.94 зв.], Харківсь-

кому зоотехнічному технікумі [32, с.102]. У Кам’янець-Подільському СГІ 

діяв літературно-мистецький гурток, який поділявся на 5 секцій: музичну, 

драматичну співочу, літературну, художню [33, с.195]. У Сутиському СГТ 

працював літературний гурток спілки селянських письменників «Плуг» [9, 

арк.106]. 

Основним методом роботи у гуртках була підготовка рефератів, які 

виголошувалися на засіданнях. Поряд з основними доповідачами були ще й 

співдоповідачі. Між ними організовували дискусії, наприклад, у Білоцерків-

ському СГТ [5, арк.38 зв.]. У Волинському СГТ у 1923–1924 н. р. прочитали 

12 рефератів [12, арк. 6 зв.], а в Уманському у тому ж році – 15.  

У останньому виші обговорили творчість І. Нечуя-Левицького, 

А. Тесленка,  

М. Горького, проаналізували з марксистської точки зору «Гамлет» 

В. Шекспіра, критично підійшли до змісту журналів «Хвиля» і «Шпичка».  

У цьому ж закладі провели літературний вечір спілки селянських 

письменників «Плуг», а також вечір гумору та сатири. В Умані студенти 

СГТ організували літературні суди над твором «Білий медвідь і чорна 

пантера», п`єсами «Час» і «Тип студента» [11, арк.156]. Водночас, у січні 

1928 р. секретний відділ ДПУ УСРР інформував про поширення серед 

гуртківців такого загрозливого явища для влади як «поклоніння 

єсенінщині». Зазначалося, що у їхніх віршах спостерігалися песимістичні 
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занепадницькі настрої щодо мабутнього більшовицького режиму. Серед 

організованих диспутів найбільш запеклу дискусію викликав диспут про С. 

Єсеніна. Більшість виступаючих студентів захищали поета, а виступ 

завідувача відділу народної освіти Скуратівського, який «таврував» Єсеніна, 

супроводжувався свистом і криками: «Долой жид, прийшов нас вчити 

літературі, ми самі літератори» [27, с.252-253]. 

У Херсонському СГТ у першому триместрі 1924–1925 н.р. провели  

2 літературних суди [11, арк.618]. У Харківському зоотехнічному технікумі 

у 1929 р. заняття у літературному гуртку відбувалися щотижня, на яких 

студенти розглядали актуальні проблеми літератури, критики, читали власні 

твори, проводили диспути за участю авторів нових творів [24, с.54]. 

Популярністю серед студентства користувалися драматичні гуртки. 

Низка джерел повідомляють про роботу цих гуртків у Кам’янець-

Подільському СГІ (у 1924–1925 н.р. гурток об`єднував 55 членів [10, 

арк.111], у 1927–1928 н.р. – 31 [37, с.355]), Одеському [4, арк.4] і 

Харківському СГІ [1, арк.29], Білоцерківському СГТ [5, арк.78 зв.], 

Волинському (у 1923–1924 н.р. – 26 [12, арк.101 зв.], у 1925–1926 н.р. – 17 

[20, арк.173 зв.], у 1927–1928 н.р. – 24 [21, арк.131 зв.]), Донецькому [38, 

с.44], Ерастівському (у 1924–1925 н.р. – 36 [13, арк.81], у 1926–1927 н.р. – 20 

[18, арк.9 зв.], у 1927–1928 н.р. – 25 [21, арк.215 зв.]), Єлисаветградському 

[31, с.89], Майнівському [11, арк.483], Мигійському (у 1925–1926 н.р. – 20 

[20, арк.217 зв.], у 1927–1928 н.р. – 12 [21, арк.397 зв.]), Новополтавському 

єврейському [22, арк.82], Полонському [34, с.87], Полтавському [26, с.37], 

Сутиському (у 1923–1924 н.р. – 22 [3, арк.47]), Уманському (у 1923–1924 н.р. – 

49 [11, арк.156]), Херсонському [11, арк.618] і Чернігівському СГТ (у 1925–

1926 н.р. – 12) [19, арк.182 зв.], Дніпропетровському землеустрійному 

технікумі [20, арк.22 зв.], Житомирському [14, арк.33,159], Одеському [2, 

арк.46], Київському інженерно-меліоративному (у 1923–1924 н.р. – 27) [3, 

арк.134], Харківському зоотехнічному технікумах [28, с.159]. 

Регулярно проводилися репетиції. Так, в Уманському СГТ у 1923–1924 н.р. 

члени гуртка з цією метою збиралися 24 рази [11, арк.156] , у Мигійському 

СГТ – у 1927–1928 н.р. – 16 [21, арк.131 зв.]. У першому з них було 

проведено ще й 15 лекцій [11, арк.156 ]. 

Основною формою роботи драматичних гуртків було проведення 

вистав. Так, гуртківці Кам’янець-Подільського СГІ з березня 1923 р. по 

березень 1924 р. поставили 12 вистав [33, с.195], у 1924–1925 н.р. – 21 [10, 

арк.111 ], у 1927–1928 н.р. – 6 [37, с.355], Волинському СГТ – навесні 1924 р.– 3 

[12, арк.117], Уманському – у 1923–1924 н.р. – 15 [11, арк.156], 

Херсонському – у першому триместрі 1924-1925 н.р. – 5 [11, арк.618]. 

Більшість вистав приурочували революційним святам та різним кампаніям 

[11, арк.483]. Прибутки від деяких вистав йшли на користь громадських 
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організацій. Так, у Кам'янець-Подільському СГІ у 1927–1928 н.р. було 

поставлено три платні вистави, з яких дві на користь ТСО «Авіахім», інша – 

спортивного гуртка [37, с. 355 ]. 

Студенти працювали у складі хорових (співочих) гуртків у наступних 

вишах ((Одеський СГІ [4, арк.4], Білоцерківський СГТ [39, с.45], Волинський 

[23, с.60], Донецький [38, арк.156], Новополтавський єврейський [22, арк.82], 

Полтавський [36, с.45], Уманський [11, арк.157], Херсонський [29, с.41], 

Чернігівський СГТ [7, арк.10 зв.]. У Ерастівському СГТ (у 1924–1925 н.р. 

гурток об`єднував 22 особи [13, арк.81], у 1926–1927 н.р. – 35 [18, арк.9 зв.]), 

Маслівському сортівничо-насіннєвому технікумі у 1924-1925 н.р. – 20 [8, 

арк. 100], 1926–1927 н.р. – 40 [10, арк.158], 1927–1928 н.р. – 43 [21, арк.96 

зв.]. Хорові гуртки функціонували також у землеустрійних технікумах – 

Дніпропетровському [20, арк.22 зв.] і Житомирському [7, арк.210], 

Одеському землеустрійно-меліоративному [2, арк.46], Харківському 

зоотехнічному технікумах [28, арк.159]). У Сутиському СГТ діяв вокально-

музичний гурток, який у 1923–1924 н.р. налічував 30 членів [9, арк.106]. 

На жаль, обмаль даних про практичну роботу хорових гуртків. Відомо 

лише про роботу гуртківців Житомирського землеустрійного і Маслівського 

сортівничо-насіннєвого технікумів. Що стосується останнього вишу, то у 

1924–1925 н.р. члени гуртка влаштували 12 концертів, 9 з яких були 

безкоштовними і приурочувалися державним і революційним святам. Ще 

три вечірки були платними. Репертуар складали від 12 до 20 революційних і 

побутових пісень. Упродовж року провели 45 репетицій («співанок»), кожна 

з яких тривала по 3 год. [17, арк.242 зв.]. У 1926–1927 н.р. гуртківці 

організували 9 концертів [10, арк.158], а в 1927–1928 н.р. – 8, у т.ч. 6 – у 

виші, 2 – у селі [21, арк.96 зв.]. З Житомирського землеустрійного технікуму 

повідомляли, що у першому триместрі 1924–1925 н.р. члени гуртка вивчили 

нові пісні: «Червона заграва», «Дубина», «Сили УСРР», «Гей наш спів 

гремить». Репетиції відбувалися щотижня у четвер [14, арк. 186]. 

Музичні гуртки працювали у Харківському СГІ [1, арк.29], 

Волинському СГТ (у 1927–1928 н.р. – 15 членів) [21, арк.131 зв.], 

Донецькому [38, с.44], Ерастівському (у 1924–1925 н.р. – 10 [13, арк.81], у 

1926–1927 н.р. – 16 [18, арк.9 зв.], у 1927–1928 н.р. – 23 [21, арк.215 зв.]), 

Полонському[34, арк.156], Полтавському [36, с.92], Сутиському [9, арк.106], 

Уманському (у 1923–1924 н.р. – 48 [11, арк.157]), Херсонському [11, арк.618], 

Чернігівському СГТ (у 1925–1926 н.р. – 9 [10, арк.182 зв.]), Маслівському 

сортівничо-насіннєвому технікумі (у 1926–1927 н.р. – 17 [10, арк.158], у 

1927–1928 н.р. – 18 [21, арк.96 зв.]), Житомирському землеустрійному (у 

1924–1925 н.р. – 17 [7, арк.210]), Київському інженерно-меліоративному 

технікумі (у 1923–1924 н.р. – 16 [3, арк.31]). У Кам’янець-Подільському СГІ 

діяв симфонічний оркестр [35, с.190]. 
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У деяких навчальних закладах повідомляли про практичну роботу цих 

гуртків. Так, в Уманському СГТ мали місце проблеми із забезпеченням 

музикантів відповідними інструментами. Тому студенти на заняттях 

використовували власні інструменти. Гуртківці у 1923–1924 н.р. виступали 

8 разів у підшефних селах, касарнях, у клубі вишу [11, арк.157]. Студенти 

Маслівського сортівничо-насіннєвого технікуму у 1926–1928 р.р. 

демонстрували свою майтерність у селах 13 разів, у стінах вишу – 14 [10, 

арк.158; 21, арк.96 зв.].   

В декількох закладах діяли художні гуртки, наприклад у Харківському 

СГІ [1, арк.29], Білоцерківському [21, арк.113 зв. ] і Красноградському СГТ [15, 

арк.28 зв.]. 

Поширеною формою масової культурно-освітньої роботи були 

студентські вечори, які приурочували державним і революційним святам, 

закінченню триместрів [5, арк.38 зв.], суди-вечірки над бездіяльними 

студентами [16, арк.44 зв.]. Організовували також і благодійні вечірки, 

виручка від яких йшла на користь найбідніших студентів [21, арк.186]. 

Адміністрація вишів організовувала культпоходи у кіно та театри. 

Обстеження, проведене у 1929 р. у Київському СГІ, показало, що 686 

студентів у театрі за триместр були 1–2 рази, в кіно – 3–4. Щоправда були й 

такі, хто відповідав: «В кіно буваю, в театрі – ні», «В опері ще не був зроду, 

а в кіно буваю на чужі гроші». Водночас, анонімне анкетування у цьому ж виші 

показало, що 161 студент регулярно вживав алкоголь, а 614 – палили [30, с.4].   
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Полтавець Ю.С., 
ад’юнкт Національної академії сухопутних військ імені гетьмана  

Петра Сагайдачного, 
Україна, м. Львів 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 

У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 

Останнім часом питання національної безпеки та оборони України стає 

вкрай актуальним та особливого значення набуло з початком Анексії Криму 

та розв’язанням Російською Федерацією військової агресії проти України на 

територіях Донецької та Луганської областей. Руйнування світової та 

регіональної безпеки зумовило вище керівництво держави щодо перегляду 

Законів України та інших нормативно-правових документів стосовно 

формування та реалізації воєнної політики України. Одним із 

найважливіших завдань у формуванні нових підходів у забезпеченні 

національної безпеки та оборони України стає реформування та 

удосконалення військової освіти. 

Зокрема, досвід застосування військових підрозділів (частин) під час 

проведення антитерористичної операції (далі – АТО, ООС) потребувало 

кардинальних змін в підготовці військових фахівців у вищих військових 

навчальних закладах. 

Дана проблема стає одним з пріоритетних завдань у діяльності 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (далі – НАСВ). 

До речі, під час робочого візиту Президента України Петра Порошенка 

у жовтні 2014 року до Львівської області, де особливу увагу було приділено 

питанням підвищення обороноздатності держави, в ході якої він надав 

високу оцінку Академії Сухопутних військ у формуванні нового покоління 

військових фахівців. Президент високо відзначив внесок у формування 

нового покоління військових. Також, під час виступу перед колективом та 

курсантами він визначив головні пріоритети у сфері оборони та зазначив, 

що за час ведення бойових дій в зоні АТО 62 офіцери-випускники Академії 

відзначені високими державними нагородами, серед яких – Герой України 

Євген Зеленський [1, Оперативна інформація Інформаційно-аналітичного 

центру РНБОУ за 4 жовтня 2014. + Карта]. 

Метою дослідження є висвітлення та аналіз змін у якості підготовки 

військових фахівців НАСВ в період 2009 – 2017 рр. 
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Під час реформування та розвитку Збройних Сил України з 2009 року 

Академія сухопутних військ стає окремим видовим вищим військовим 

навчальним закладом з метою підготовки військових фахівців для потреб 

Сухопутних військ Збройних Сил України (далі – ЗСУ). Перед керівництвом 

Академії одними з основних аспектів стало: покращення якості 

професорсько-викладацького складу; підготовка курсантів та студентів із 

застосуванням сучасних форм та методів навчання орієнтованих на 

підвищення якісних компетенцій їх пізнавальної діяльності; впровадження 

новітніх методик вивчення іноземних мов, а також організація мовної 

підготовки військових з урахуванням особливостей військової лексики за 

стандартами європейських армій; створення нової та вдосконалення 

існуючої навчально-матеріальної бази.  

В свою чергу, це було досягнуто за рахунок застосування комплексу 

психолого-педагогічних засобів спрямованих на: 

використанні у навчальному процесі сучасних комп’ютерних 

комплексів та тренажерів, засобів імітаційного моделювання "Follow Me", 

"J-CATS", "Battle Command", мережі Інтернет, системи електронного 

навчання "Moodle" та ін. програмних продуктів, які забезпечують повну 

інформаційну базу навчальних дисциплін та можливість проведення 

тестового контролю знань; 

оволодіння курсантами знаннями, навичками та умінням роботи на 

первинних командних посадах у складі підрозділів Сухопутних військ ЗСУ; 

вдосконалення змісту навчальних програм і тематичних планів фахових 

та гуманітарних дисциплін в напрямку формування у курсантів лідерських 

компетенцій з урахуванням досвіду АТО, операцій з підтримання миру та 

безпеки;  

підвищення рівня професійної компетентності викладача; 

інтеграцію системи військової освіти в НАСВ до сучасної світової 

системи підготовки військових фахівців; 

індивідуалізацію підготовки курсантів шляхом ретельного вивчення їх 

базової (середньої) підготовки до вступу, особистих здібностей до засвоєння 

навчальних дисциплін, визначенням відповідних індивідуальних завдань на 

семінарські та групові заняття, підготовку до наукових та дипломних робіт 

(рефератів) тощо [2. с.70-71]. 

Також, було з’ясовано, що суттєві зміни у якості підготовки військових 

фахівців у НАСВ набули із впровадженням нових стандартів вищої освіти та 

початком розв’язання Російською Федерацією військової агресії проти 

України. 

Зокрема, збільшено практичну складову курсантам з 30 % до 60 % та 

введення елементів підготовки за досвідом проведення АТО. Слід 

зазначити, що з кожним роком відбувалась певна тенденція щодо 
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підвищення фахової та педагогічної майстерності усіх командних ланок та 

науково-педагогічних працівників, через набуття досвіду у зоні проведення 

АТО. Крім того, з 2018 року в НАСВ запроваджено пілотний проект з 

підготовки військових фахівців для механізованих та артилерійських 

підрозділів (курси Лідерства) з терміном навчання 1 рік. [2. с.134-135] 

Отже, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного у зазначеному періоді відбувались певні зміни щодо 

покращення якості підготовки військових фахівців, що були зумовлені 

високими вимогами у системі військової освіти Міністерства Оборони 

України та викликами сьогодення. Такий підхід у поєднанні традицій 

класичної європейської та вітчизняної військової школи з використанням 

власного досвіду з протистояння Російській агресії та сучасного досвіду 

підготовки військових спеціалістів передових держав світу Національна 

академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вважається 

однією з провідних закладів військової освіти України. 
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КНЯЗІВСЬКО-БОЯРСЬКІ ВІДНОСИНИ  

У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ XI–XIII СТ. 

Чернігівське князівство виникає після смерті Володимира Святославича 

в результаті боротьби його синів Ярослава й Мстислава. До ХІІ ст. територія 

князівства зазнавала постійних змін. Найвищого розвитку Чернігів досяг у 

кінці ХІІ – першій половині ХІІІ ст., про що свідчать його розміри (450 га), 

кам’яне будівництво, висока концентрація сільських поселень [8, с.356]. 

Наявність великої кількості економічних та політичних центрів 

Чернігівського князівства свідчить про розгалуженість місцевої династії, що 
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призвело до формування уділів: Чернігів, Новгород-Сіверський, Муромо-

Рязанська земля, Брянський, Глухово-Новосильський, Карачевський, 

Таруський [2, c.30-31]. 

Для консолідації князівства значення мало «одиначество» династії. У 

разі переміщення Ольговичів на київський стіл, представники династії на 

місці пересувалися на одну сходинку вгору. Таке переміщення князів 

зв’язувало до купи волості землі й не давало їм відокремлюватися [4, c.327]. 

Вихід Ольговичів на арену боротьби за київський стіл почався за часів 

діяльності Всеволода Ольговича. 8 серпня 1136 р. відбувалася битва за 

київський стіл, де Ольговичі змогли здобути перемогу над військом братів 

князів Ярополка, В’ячеслава, Юрія та Андрія. Унаслідок битви потрапили 

до полону київські бояри Давид Ярославич (тисяцький), Станіслав 

Тудкович: «багатьох бояр київських вони [Ольговичі] захопили» [5, с.189; 1, 

с.102]. Припустимо, що в битві брали участь і чернігівські бояри, адже 

активна зовнішня політика князів знаходила свою підтримку серед багатьох 

верств населення. М.С. Грушевський уважає це також однією з причин того, 

що «від часів Любецького з’їзду ніхто не старався захопити чернігівських 

земель. Правдоподібно – значна солідарність чернігівської династії та її тісний 

союз із людністю, із землею, великою й сильною, були тому причиною». 

Прихильність Ольговичів «у дружині, у духовенстві, у міському патриціаті» 

давала можливість «поділити з князями здобутки й завоювання» [4, c.324; 3, 

c.109]. 

У 1139 р. чернігівська людність виступила на боці свого князя, коли 

Ярополк прийшов до стін міста, а сам Всеволод збирався тікати, «люди 

чернігівські заволали до Всеволода: «Ти надієшся утекти в Половці, а 

волость свою погубиш? То до чого ти назад вернешся?...» Останнє речення 

М.С. Грушевський інтерпретує як застереження від того, що в разі 

повернення народ не пробачить зради й не прийме Всеволода на столі [5, 

c.190]. Невдовзі Всеволод закріпився в Києві, на честь чого було зроблено 

бенкет, куди запрошено бояр та духовенство. Причина таких бенкетів – 

прагнення зміцнити позиції князя та налагодити контакти з місцевим 

боярством. 

Закріплення чернігівської династії в Києві не мало підтримки серед 

місцевого боярства. 1 серпня 1146 р., після смерті Всеволода Ольговича, 

було зібране віче, що мало підтримати князівство Ігоря Ольговича, але його 

не було обрано. На князівство було покликано князя Ізяслав з Переяслава. 

Серед прихильного до Ольговичів боярства називають тисяцького Уліба, 

воєводу Івана Войтишича, Лазаря Соколовського та Мирослава, Хиличіва 

онука, Василя Полочанина та тивуна Ратшу, двір останнього пограбували 

кияни. Симпатії киян відштовхнули кілька факторів: тривалі союзницькі 

стосунки чернігівців з половцями та їхня участь у міжкнязівській боротьбі; 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

163 

 

протистояння із законною династією Мономаховичів; невдале управління 

чернігівських урядовців, які дбали про власне збагачення і за поплатилися 

пограбуванням їхніх дворів; страх втратити панівне становище як стольного 

міста, адже перебування Ольговичів у Києві означало підкорення столиці 

Чернігову [1, c.99; 6, c.235]. 

Активна експансіоністська політика чернігівської династії суттєво 

змінилася після монгольської навали. Великі втрати понесли князі з династії 

Ольговичів. Можемо припустити, що втрат зазнали й бояри, показовим є 

випадок з боярином Федором, якого було страчено в Орді разом з князем 

Михайлом. 

Період монгольського панування в Чернігово-Сіверщині тривав протягом 

1240–1370 рр. За планами завойовників, Чернігівщина знаходилася під 

прямим монгольським правлінням. Було знищено кілька чернігівських князів.  

Загалом, як відомо, протягом 1240–1320-х рр. при ханському дворі було 

тринадцять князів та одна княгиня. З дев’яти князів, пов’язаних із 

Черніговом, сім було страчено в ханській ставці. Це були, окрім Михайла, 

Роман Рязанський (1270 р.), Михайло Тверський (1318 р.), Олександр 

Тверський (1339 р.), Дмитро Тверський та Олександр Новосильський (1326 р.), 

Іван Путивльський (1327 р.) [7, c.77,251-252]. Можемо припустити, що за 

аналогією з Михайлом поряд з указаними князями був боярський супровід. 

Погодимося з А.О. Климовим у тому, що існує певна складність ідентифікації 

власне боярства в супроводі князя до Золотої Орди. Наприклад, у 1244 р. 

«князь Володимеръ Костянтиновичъ, Борисъ Василковичъ, Василии 

Всеволодовичь [углицький, ростовський та ярославський князі відповідно – 

Д. Р.] и с своими мужами, поѣхаша в Татары к Батыеви про свою отчину. 

Батыи же почтивъ я честью достойною и отпустивъ я, рассудив имъ когождо 

в свою отчину; и приѣхаша с честью свою землю».  

Таким чином, можна стверджувати, що чернігівське боярство брало 

активну участь у зовнішній та внутрішній діяльності своєї династії. Проте 

постійна участь Ольговичів і Давидовичів у міжкнязівських чварах була 

йому не до вподоби. За монгольських часів чернігівське й сіверське 

боярство брало участь у колонізації віддалених від завойовників земель і 

переходило під владу новостворених князівств. 
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ДОШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ  

У 1920-І РОКИ 

Молодь за всіх політичних режимів спрогнозована життям на подальше 

продовження роду, тобто на шлюбні відносини. Ці відносини передбачають 

певні особисті стосунки між молодими людьми протилежної статі. У 1920-і 

роки Україна ввійшла за умов революції та її наслідків, що значно вплинули 

на всі сторони життя суспільства. Ці умови внесли суттєві корективи у 

взаємовідносини між молодими людьми. 

Слід зазначити, що класики марксизму досить детально розглянули 

відносини між класами, економічні засади, політичний устрій нової 

держави, але міжособистісні стосунки фактично були на переферії їх 

аналізу. Очевидно тому, що вважалося, як тільки буде запроваджена 

колективна власність на засоби виробництва, зникнуть антагоністичні класи, 

і людські взаємини увійдуть в ідеальне русло. Коли більшовики прийшли до 

влади, вони не мали чітких уявлень про те, як будуть розвиватися особисті 

відносини юнаків і дівчат у новому суспільстві. Лише в декількох творах 

теоретиків комунізму були розглянуті історичні відносини між чоловіком і 

жінкою та сімейні стосунки, але аналіз цих відносин не був завершений 

точними прогнозами. 
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Послідовники класиків марксизму, темою теоретичних досліджень яких 

були дошлюбні та сімейні відносини при соціалізмі (О. Коллонтай, 

І. Арманд, А. Луначарський та ін.), виходили, перш за все, із роздумів, 

висловлених Ф. Енгельсом в його праці «Походження сім’ї, приватної 

власності та держави», потім з літератури свого часу та власного досвіду.  

О. Коллонтай була, без сумніву, талановитим літератором з помітним 

ухилом до літературнуої критики. Саме на основі аналізу художніх творів і, 

в першу чергу, тих, котрі описували життя самотніх жінок, вона і 

побудувала свої погляди на проблеми кохання. Кохання для таких жінок – 

природний потяг, але він не повинен вести до втрати власної свободи. 

Кохання повинно бути вільним та ні в якому разі не розпусним. У багатьох 

випадках воно закінчується шлюбом, але «сучасна форма легального шлюбу 

збіднює душу». Далі більше: «Суспільство повинно навчитися визнавати всі 

форми шлюбного спілкування, які б незвичні контури вони б не мали, за 

двох умов: вони не повинні завдавати шкоди расі і не визначатися гнітом 

економічного фактору. Як ідеал залишається моногамний союз, заснований 

на «великому коханні». Але «не беззмінний» і застиглий. Чим складніша 

психіка людини, тим невідворотніші «зміни»» [1, с.46]. Тобто, якщо у когось 

з подружньої пари виникає кохання «на стороні», то старий шлюб 

розпадається і створюється новий. Допускалося і позашлюбне довгочасне 

співжиття. Головне – кохання. Сім’я і сімейні відносини відходили в тінь. 

Дошлюбні відносини молоді під впливом життєвих реалій 1920-х років 

розвивалися так, що на фундаменті «вільного кохання» виросла «теорія 

склянки води», яка передбачала, що у комуністичному суспільстві 

задовольнити статевий потяг, потребу кохання буде так само просто, як 

випити склянку води, і заявляла про відсутність всякого кохання і панування 

простої фізіологічної потреби. Нема кохання, є просто статева потреба, 

потрібно її задовольнити. Теревеньки про кохання, шлюб – буржуазна 

витівка.  

Можна по-різному тлумачити такий підхід, але він справив свій вплив 

на особисті відносини української молоді і на політику нової держави в 

царині шлюбних відносин. 

Відомий дисидент радянських часів генерал П. Григоренко в 1920-і 

роки в юнацькому віці потрапив на Донбасі під вплив цих уявлень: «У роки 

мого «виварювання» у робітничому котлі поміж комсомольської і 

навколокомсомольської молоді панувала теорія безлюбовності. «Нема 

кохання. Є фізіологічна потреба і природна тяга до продовження людського 

роду... і нічого мріяти про принців та принцес і зітхати під місяцем». Була 

створена література, яка пропагувала таке відношення до кохання, і вона 

молоддю «зачитувалася до дірок». П. Григоренко визнає: «Я, як щирий 

комсомолець, сприйняв, звичайно, раціональний погляд на кохання і 
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висловлювався тільки у такому дусі». Подібне явище стало поширеним. 

П. Григоренко свідчить, що така життєва позиція по відношенню до жінки 

мало не привела його до самогубства [2]. Слід зазначити, що таких 

прикладів існувало немало. Особливо у містах «вільне кохання» пустило 

досить міцне коріння. 

У той же час у 1920-і роки в українському селі, де проживала 

абсолютна більшість українців, продовжували існувати давні традиції 

спілкування молоді. Видатний митець І. Гончар згадує, що в ці роки на 

Черкащині молодь особливо відзначала Великдень та старовинне свято 

Купала. На Великдень молодь у святковому вбранні грала, співала, 

танцювала до глухої ночі. На Купала, яке з давніх давен було святом, де 

дівчата і хлопці спілкувалися в якості потенційних фундаторів нових сімей, 

дівчата плели вінки, а хлопці розпалювали вогнище, через яке стрибали 

самі, а часом і з дівчатами. «Святкували допізна, дівчата й хлопці гуляли, 

жартували, разом співали» [3, с.33]. 

У приміському київському селі Куренівці, котре тоді ще не злилося з 

Києвом, також дотримувались традиційних сільських традицій і звичок в 

особистому дошлюбному спілкуванні молоді. «Взимку парубки та дівчата 

влаштовували вечорниці, а влітку скрізь по вулицях збиралися на колодах 

чи лавах. Дівчата сиділи, а парубки, як правило, стояли і жартували з ними. 

Як хлопці так і дівчата носили національне українське вбрання … Одне 

слово, так, як і колись. По всій Куренівці лунали вечорами українські 

народні мелодії, парубочі жарти, сміх, веселощі й танці» [4, с.61].  

Таким чином, експерименти більшовицької влади значно вплинули на 

дошлюбні відносини української молоді. У молодіжних колах у 1920-і роки 

ставала популярною теорія «вільного кохання». У той же час на селі, де 

проживала абсолютна більшість українців, дошлюбні відносини молоді 

зберігалися в основному в традиційних формах. 
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ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ШИИТОВ И СУННИТОВ 

Ислам – самая молодая и вторая по численности приверженцев, после 

христианства, мировая монотеистическая авраамическая религия. Число 

приверженцев – более 1.8 млрд человек, проживающих в более чем 125 

странах мира. Большинство мусульман (85–90%) составляют сунниты, 

остальные – шииты, ибадиты. 

Целью данной работы является узнать ареал распространение и 

описание направление шиитов и суннитов. Tак же проанализировать 

отличие этих двух течений. 

Как и все мусульмане, шииты верят в посланническую миссию пророка 

Мухаммеда. Отличительной чертой шиитов является убеждение в том, что 

руководство мусульманской общиной должно принадлежать имамам- 

назначенным потомков пророка, к которым они относят Али ибн Абу 

Tалиба и его потомков от дочери Мухаммеда Фатими, а не выборным лицам – 

халифам. Шииты критично относятся к халифату первых трѐх халифов Абу 

Бакра, Умара и Усмана. Tак как Абу Бакр был избран небольшим числом 

сподвижников, Умар был назначен Абу Бакром, а Усман был избран из 

шуры (совета) их шести претендентов, которых назначил Умар с такими 

условиями, что избрание кого-либо, кроме Усмана, не было возможным. По 

мнению шиитов, избрание руководителя – имама мусульманской общины, 

подобно избранию пророков, является прерогативой Аллаха. 

По разным оценкам, шииты составляют от 10% до 20% от общей 

численности мусульман. В настоящее время последователи различных 

шиитских общин существуют практически во всех мусульманских, 

европейских и американских странах. Мусульмане – шииты составляют 

большинство населения в Иране, Азербайджане, Ираке и Бахрейне. 

Шиитского вероучения придерживаются по разным оценкам от 27 % до 35% 

населения Ливана; до 30% в Кувейте. 
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В Афганистане шииты составляют от 15% до 19% населения страны. В 

Саудовской Аравии шиитами являются 15 % населения королевства. Шиизм 

исповедуют в Северной Индии и Пакистане народность балти, а так же 

буриши(исмалиты) и некоторые пуштунские племена: тури, большинство 

жителей Горно-Бадахшанской автономной области Tаджикистана – 

памирские народы. Численность шиитов в России незначительна [1]. 

К основным признакам принадлежности к суннизму относятся: 

признание законной власти четырех «праведных халифов»; отсутствие 

сомнений в достоверности шести канонических сборников хадисов; 

принадлежность к одной из четырех правовых школ суннизма. Сунниты 

отвергают идею посредничества между Аллахом и людьми после смерти 

пророка Мухаммеда, не приемлют идею о божественной природе Али и 

праве его потомков на духовную власть. Хронологически суннизм 

оформился как негативная реакция на становления шиизма. В рамках 

суннизма не возникали особые секты [2]. 

Большинство суннитов и вообще мусульман (почти 1 млрд, или 61,9%) 

проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке, где 

сосредоточены шииты, на них приходится примерно половина мусульман-

ского населения [3]. 

По численности сунниты составляют более 1 миллиарда 550 миллионов 

человек – около 90 % всех исповедующих ислам [4]. 

Помимо того, что шииты совершают 3 намаза в сутки, а сунниты – 5 

(хотя и те, и другие произносят по 5 молитв при намазе), между ними 

существуют различия в восприятии ислама. Обе ветви основаны на учении 

Священного Корана. Второй наиболее важный источник – Сунна, 

священное предание, излагающее примеры жизни пророка Мухаммеда как 

образец и руководство для всех мусульман и известное как хадисы. 

Мусульмане-шииты также рассматривают как хадисы слова имамов.    

Одним из основных различий между идеологиями двух сект является 

то, что шииты считают имамов посредниками между Аллахом и 

верующими, унаследовавшими достоинства благодаря божественному 

повелению. Для шиитов, имам – не просто духовный лидер и избранник 

пророка, но его представитель на Земле. Поэтому шииты не только 

осуществляют паломничество (хадж) в Мекку, но и к могилам 11 из 12 

имамов, которые считаются святыми (12-й имам Махди считается 

―скрытым‖). 

Мусульмане-сунниты не относятся к имамам с таким благоговением. В 

суннитском исламе имам заведует мечетью или является лидером 

мусульманской общины. 

Пять столпов суннитского ислама – декларация веры, молитва, пост, 

благотворительность и паломничество.  
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В шиизме пять основных столпов – монотеизм, вера в божественное 

правосудие, вера в пророков, вера в имамат (божественное лидерство), вера 

в Судный день. 10 прочих столпов включают в себя идеи, заложенные в 

пяти суннитских, в том числе – молитвы, посты, хадж и так далее [5]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

ХІХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА 

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В течение второй половины ХІХ века в крестьянской среде 

центральных губерний Российской империи прослеживалась трансформация 

взглядов на необходимость обучения женщин: от полного отрицания до 

поддержки и поощрения. 

Целью данной работы является анализ эволюции места и роли женского 

образования в российской провинции на примере Тульской губернии. 

 Единственными грамотными представительницами населения в 

крестьянской среде в середине ХІХ века были чернички. Это было своего 

рода женское монашество в миру: девушки давали смолоду обед безбрачия 

и посвящали всю жизнь служению Богу. В народе их также называли 

«Христовы невесты», а термин «чернички» был обусловлен тем, что 

женщины всегда одевались в черную одежду. «Христовы невесты» 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

170 

 

пользовались большим уважением у крестьян: за небольшую плату 

молились за здравие и за упокой, отпевали умерших, читали и разъясняли 

церковные книги, занимались обучением грамоте детей, что было особо 

почитаемо [4]. 

Исследователи, занимающиеся изучением образования в Российской 

империи, единогласно признают важную роль черничек в актуализации 

необходимости давать сельским детям грамоту, особенно важно то, что 

именно чернички первыми стали обучать грамоте девочек [1,2]. 

Большинство черничек были очень малограмотными: читать могли 

только книги, написанные церковно-славянским языком, а многие из них 

даже не умели писать. Поэтому и научить могли они своих учеников в 

основном только чтению Псалтыря и Часослова, но в условиях тотальной 

безграмотности российского села и эти минимальные знания были 

значительным прогрессом [4]. 

В 1850–1860-х гг. крестьяне центральных губерний России выступали с 

инициативой открытия частных школ на собственные средства для обучения 

детей необходимым, по их мнению, для жизни вещам: чтению, письму, 

арифметике, основам христианства. Грамотность была необходима в связи с 

тем, что много крестьян уходило на заработки в город, где умение читать и 

писать было необходимым критерием для получения работы. Грамотность 

давала определенные льготы при службе в армии, занятии общественной 

должности, ведении собственного хозяйства (учет проданного и купленного 

имущества, написание расписок и т.п.). Все эти факторы способствовали 

тому, что в селах открывались школы для мальчиков. Давать образование 

девочкам крестьяне причин не видели [3, c.168-169].  

Открытие земских школ в конце 1860-х – 1870-х гг. также не меняли 

отношение к женскому образованию: девочкам было уготовлена роль жены 

и матери, хранительницы домашнего очага. Грамотность девочек 

воспринималась в сельской среде не только как ненужные растраты, а как 

вредное средство, наносящее удар традиционным порядкам.  

Толчком к началу женского образования в Тульской губернии в 1890-х гг. 

стали голодные годы: ученикам, посещавшим школу, выдавали бесплатно 

хлеб. . Кроме того, неурожай конопли также поспособствовал тому, что 

девочек стали отпускать в школу (в урожайные годы девочки проводили все 

зимы за прядением конопли). Так, в 1893 г. девочки составляли 8% учащихся 

школ, в 1894 г. – 13%, 1895 г. – 13,5 %, 1897 г. – 19 % [3, c.168-169].  

С 1870-х г. в Тульской губернии стали открываться воскресные 

женские школы, но существовали они очень недолго. Лишь в 1892 г. была 

открыта первая женская воскресная церковно-приходская школа в селе 

Никитском, в 1893 г. – в селе Иевлеево, в 1896 г. – в селе Любимовское. 
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Создание воскресной школы в селе Никитском было обусловлено тем, 

что девочки практически не посещали ежедневную школу по причине 

полной занятости домашним хозяйством. Инициаторами открытия 

воскресной школы учитель земской школы и дочь священника. На первое 

занятие собралось 80 девушек, а в последствии школу посещали 120 учениц. 

Занятия проходили по воскресным и праздничным дням. В первый год 

работы учебных дней было 62.  

На второй год школа уже состояла их двух классов: 35 девушек 

продолжили обучение, 55 поступило новеньких в первый класс. По 

окончании второго года обучения 21 девушка сдала экзамен по программе 

церковно-приходской школы [3, c.171]. 

Пример Никитской школы стал образцом для подражания по всему 

Богородицкому уезду Тульской губернии. Открытию воскресных школ 

очень помогли дотации земства. В 1896–1897 учебном году в указанном 

уезде было открыто 21 воскресную школу, в которых обучались 1598 

учениц. В отдельных школах количество учащихся варьировалось от 5 до 

203 человек, в среднем в каждой школе было примерно 70 учащихся 

девочек.  

В некоторых школах обучение проходило не только по воскресеньям, 

но и в будние дни. Программа в каждой школе зависела от ряда причин: 

составом учителей, количеством учебных дней и часов. 

В большинстве случаев воскресные школы открывались по инициативе 

священников, которые и преподавали в них, поэтому основным предметом в 

школе был Закон Божий, также девочек обучали читать церковно-

славянским и русским языком, письму и основным арифметическим 

действиям.  

Воскресные школы быстро завоевали популярность среди сельского 

населения, о чем свидетельствует рост учащихся в них. В 1897–1898 гг. их 

число возросло практически вдвое по сравнению с предыдущим годом до 

3739 учениц, а количество школ увеличилось в четыре раза (с 21 до 84 

школ) [3, c.171-172].  

Ученицы, которые приходили учиться на второй год, стали 

привлекаться учителями к обучению младших школьниц. По воспоминанию 

современников, эти девушки демонстрировали высокий уровень старания, 

прилежания и прекрасные результаты работы. Со временем лучшие 

ученицы назначались учительницами в открывающиеся воскресные школы в 

Богородицком уезде и «их школы можно было поставить в число лучших 

воскресных школ уезда». 

В 1898 г. в селе Никитинском открылась школа для будущих 

учительниц, ее ученицами стали лучшие выпускницы Никитинской 

воскресной школы (21 девушка). Школа была открыта на частные 
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пожертвования, преподавание вели сельские священники: отец Модестов и 

отец Нащекин, а также учитель церковно-приходской школы А.Е. Глаголов 

и учитель земской школы И.В. Касаткин. Занятия в школе проходили с 

начала мая до конца сентября, с перерывом на месяц (с 5 июля до 4 августа): 

учениц отпустили на уборку хлеба. 

В программу обучения вошли следующие дисциплины: методика 

Закона Божего, история первых веков христианской церкви, русская 

этимология, чтение, письмо, арифметика, теория пения. Девушки также 

проходили практику в воскресных школах уезда в начальных группах. 

Опыт такой школы оказался очень успешным: после окончания 

обучения девушки заняли должности учительниц в младших классах 

земских школ, воскресных школах, школах грамоты. 

Через год программа школы для будущих учительниц была 

значительно расширена: добавились такие предметы как, общая церковная 

история, русская церковная история, богослужение в объеме курса средних 

учебных заведений, методика арифметики, арифметика, элементарная 

геометрия, русская история, этимология русского языка, синтаксис, теория 

словесности, география, теория пения [3, c.174-175]. 

Программа школы учла огромную потребность сел Богородицкого 

уезда на организацию церковного хора и обучению церковному пению 

прихожан. После окончания обучения каждая ученица «была в состоянии 

организовать хор певчих, пользующийся огромными симпатиями наших 

крестьян» [3, c.175]. 

Современники также отмечали, что изучение девушками произведений 

русской литературы благоприятно отражалось на их уровне мышления, 

способности излагать свои мысли, оценивать и характеризовать поступки 

героев. 

Опыт Богородицкого уезда Тульской губернии в решении вопроса 

женского образования стал постепенно внедряться в конце ХІХ – начале ХХ 

века в других уездах и губерниях. Этот процесс тормозился 

доминированием в крестьянской среде стереотипов о месте и роли женщин 

в обществе, нехваткой средств и опыта. В тоже время пример 

Богородицкого уезда показал, что предубеждения крестьян о ненужности и 

даже вреде женской грамотности практически сошли на нет к концу ХІХ 

века. В этот период понимание экономической выгоды от грамотности детей 

обоего пола достигло у крестьян пика, что подтолкнуло их к пониманию 

целесообразности обучения дочерей [1]. 

Большой заслугой в распространении женской грамотности стали 

методы ее организации: первые школы для девочек были воскресными 

(девочки не отвлекались от домашних дел в течение недели, а в воскресные 

и праздничные дни работать по хозяйству грешно, поэтому их легко 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 2 (7). 2020 
 

173 

 

отпускали на учебу) и бесплатными (открывались на средства земств или 

частных попечителей). 

Распространение женской грамоты было очень важным фактором 

развития общества, так как грамотная женщина, став матерью, воспитывала 

детей в духе христианских идеалов и ценностей, боролась за их дальнейшее 

образование.  
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STATE ADMINISTRATION AND LAW 

Бондар З.К., 
здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління  

національною безпекою Національної академії державного управління  
при Президентові України, 

Україна, м. Київ 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Мету державного управління продовольчою безпекою країни можна 
сформулювати як створення сприятливих умов для економічно ефективного, 
рентабельного постачання споживачів якісними продовольчими продуктами 

(бажано вітчизняного виробництва) за цінами, які відповідають рівню 
платоспроможного попиту [1].  

Тому основними завданнями держави щодо удосконалення державних 

механізмів забезпечення продовольчої безпеки України мають бути: 
1) досягнення стійкого зростання сільськогосподарського виробництва на 
основі поліпшення використання ресурсного потенціалу і підвищення 

ефективності виробництва; 2) стабілізація ринкової кон’юнктури і цінових 
коливань на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування; 
3) наближення рівня споживання населенням продуктів харчування до 
науково обґрунтованих норм; 4) забезпечення доступності продовольства 

відповідно до купівельної спроможності населення і забезпечення необхідної 
якості продуктів харчування; 5) забезпечення продовольчої безпеки шляхом 
збільшення експорту продовольчої продукції (за умов відповідного забезпе-

чення потреб внутрішнього ринку) і зниження (заміщення) імпорту продоволь-
ства, яке виробляється (може вироблятися в достатній кількості) в Україні.  

Одним з напрямків удосконалення економічного механізму забезпечення 

національної продовольчої безпеки є широке використання індикативного 
регулювання, яке припускає відхід від жорсткого директивного управління і 
перехід на рекомендаційне, дорадче, консультуюче регулювання цієї сфери 
економіки на основі набору індикаторів, які мають знаходитися в певних 

межах. Якщо індикатор виходить за межі встановленого коридору, то це є 
сигналом для застосування корегуючих управлінських заходів з боку держави, 
які повинні бути визначено на законодавчому рівні.  

Слід зазначити, що для того щоб внутрішній продовольчий ринок 
періодично не страждав від дефіциту продуктів харчування, щоб країна 
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експортувала таку кількість зерна, котра не становитиме загрози її 
продовольчій безпеці, слід перевести ринок сільськогосподарської продукції 
зі стихійного у контрольований і регульований державою стан на основі 

розробки довгострокових (5–10 років) середньострокових (2–5 років) і 
щорічних балансів виробництва основних видів сільськогосподарської 
продукції та основних видів продуктів харчування, що дозволить 

прогнозувати їх експорт-імпорт і забезпечити продовольчу безпеку країни з 
урахуванням купівельної спроможності населення, розробити плани розвитку 
всіх складових агропродовольчого сектору [1;2].  

Одночасно, вітчизняні вчені [3-6] для отримання більш точної інформації 

щодо пропозиції на внутрішньому ринку різних видів сільськогосподарської 
продукції та продуктів харчування (та забезпечення на цій основі більш 
ефективних заходів державного управління продовольчої безпеки) вбачають 

за доцільне запровадити норму необхідності обов’язкового декларування 
суб’єктами підприємницької діяльності наявності основних видів 
продовольчих товарів, що знаходиться в їх власності. Крім того, одним із 

напрямків забезпечення достатнього рівня продовольчої безпеки України є 
державна підтримка формування та розвитку інфраструктури 
агропродовольчого ринку, основу якої становлять товарні біржі, сільські 
заготівельні пункти, оптові і роздрібні ринки, аукціони худоби, інформаційно-

маркетингова мережа, державна система моніторингу.  
Наразі в Україні не створено ефективної системи моніторингу рівня 

продовольчої безпеки за наявними індикаторами в режимі реального часу. Це, 

в свою чергу потребує удосконалення інформаційно-аналітичного механізму 
забезпечення продовольчої безпеки шляхом паспортизації загроз у цій сфері [7].  

На нашу думку, необхідно кардинально змінити зміст державної 

політики забезпечення продовольчої безпеки України, а саме: перейти при її 
розробці від заходів забезпечення продовольчої безпеки, заснованих суто на 
протидії системі існуючих загроз, до створення системи забезпечення 
продовольчої безпеки, заснованої на розробці заходів, які активно впливають 

на комплекс викликів і, які запобігають їх переростанню в систему 
неконтрольованих загроз. 

Тому удосконалення державних механізмів забезпечення продовольчої 

безпеки України доцільно вести за чотирма взаємопов’язаними напрямками: 
1) Усебічна експертиза всіх законів, нормативних актів, постанов, державно-
управлінських рішень в їх взаємозв’язку для з’ясування їх взаємної 

відповідності та спрямованості на підвищення рівня національної 
продовольчої безпеки. 2) Організація протидії існуючим видам загроз 
продовольчої безпеки, яку не можна зводити лише до реальних порушень 
існуючого законодавства, норм, правил, порогових значень показників, що 

характеризують небезпеку. Цей напрям обов’язково повинен включати роботу 
по усуненню умов і обставин, які стимулюють подальший розвиток цих 
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небезпек, створених, як правило, колишніми помилками державного і 
господарського управління. 3) Організація роботи всіх структур державного 
управління по зміцненню соціально-економічного потенціалу, тобто 

нарощування життєзабезпечення суспільства. У цей напрям входить також 
робота по відстежуванню позитивних тенденцій у сфері забезпечення 
продовольчої безпеки держави, виявленню джерел, чинників розвитку цих 

тенденцій, умов їх прояву, можливостей розповсюдження. 4) Забезпечення 
життєдіяльності АПК в цілому, тобто створення можливостей майбутнього 
його розвитку, що включає, перш за все, безпеку здійснення проектів в 
агропродовольчій сфері, достовірну оцінку їх ефективності, визначення 

реальних можливостей концентрації ресурсів і резервів на реалізації кожного 
проекту, всебічний ситуаційний аналіз проблем, що виникають і пов’язаний з 
ними прогноз змін рівня національної продовольчої безпеки у зв’язку з 

реалізацією проектів.  
Таким чином, усі чотири напрями забезпечення продовольчої безпеки 

України передбачають обов’язковий аналіз умов і обставин виникнення і 

фактів прояву нових загроз і порушення національних інтересів у цій сфері 
життєдіяльності суспільства, розробку прогнозу негативних наслідків для 
національної продовольчої безпеки.  
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КАТЕГОРІЯ «ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ»  

В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ 

Низький рівень політичної і правової культури населення, недостатня 
ефективність правоохоронних органів виступає сприятливим середовищем 
для дій індивідів, що можуть бути охарактеризовані як зловживання правом. 
Дана стаття покликана дати визначення та проаналізувати особливості цього 

різновиду суспільно шкідливої поведінки з точки зору сучасних досягнень 
української школи теорії права. 

Проблема визначення даного феномену є досить гострою та 

неоднозначною. В науковій літературі можна зустріти різні трактування цього 
феномену. Не зупиняючись детально на їх розгляді, відзначимо, що на 
сутність зловживання правом існує чотири основні погляди. Перший з них 

категорично заперечує сам факт існування такого феномену, виходячи з того, 
що особа, яка зловживає правом – виходить за його межі, а тому дане поняття 
є безглуздим. Другий – тлумачить зловживання правом як форму 
правопорушення, при якому особа, що реалізує своє право, навмисно завдає 

шкоди правам та інтересам інших учасників правовідносин. Третій напрям 
характеризує таку поведінку як формально правомірну, проте таку, що 
порушує норми моралі даної спільноти, оскільки має антисоціальну 

спрямованість. 
Вважаємо, що найбільш аргументованим є визначення запропоноване 

дослідником цього явища Т. Полянським. Згідно з ним «зловживання правом – 

це така протиправна поведінка, в процесі та в результаті якої суб’єкт права, 
маючи на меті заподіяти шкоду іншим суб’єктам або свідомо припускаючи її 
настання, формально здійснює певне суб’єктивне юридичне право чи 
відповідний обов’язок, зміст яких сформульований відносно визначено і  тому 

може бути витлумачений неоднозначно» [2, c.38].  
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Виходячи з такого тлумачення, зловживання правом все ж варто 
трактувати як своєрідну форму правопорушення, що здійснюється шляхом 
реалізації суб'єктивного права індивідом в межах суб'єктивного трактування 

змісту такого права і з метою заподіяння шкоди правам та інтересам інших 
учасників правовідносин. Наприклад, дослідник цього феномену в галузі 
цивільно-правових відносин І. Полуектов наголошує, що у «тих випадках, 

коли нормами позитивного права не врегульовано певну поведінку особи, яка 
реалізовує власне право недобросовісно, нерозумно або несправедливо, дії 
такої особи мають бути визнанні такими, що порушують загальні принципи 
цивільного законодавства, а отже такими, що не ґрунтуються на законі в 

повній мірі, і відповідно, не користуються захистом закону» [1, с.33]. 
Л. Шапенко підкреслює, що без предмета зловживання жодне 

зловживання не може бути здійснене. Водночас зловживання правом тісно 

пов'язано з реалізацією права (або виконанням обов'язку). Якщо індивід  
жодним чином не реалізує належне йому право, то про якесь зловживання 
правом мова не йде [3, с.30]. При цьому науковець наголошує, що закон 

визначає межі реалізації предмета по-різному. Вони можуть визначатись 
способом чи методом реалізації, хронологічними, суб'єктними чи 
територіальним рамками тощо. Із цими межами і пов'язують зловживання 
правом. При цьому відсутній будь-який приклад зловживання, який би 

ґрунтувався на тому, що особа діє поза окресленими межами. Для повного 
розуміння сутності зловживання правом варто розглянути його склад, до якого 
відносять суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт, об’єктивна сторона [3, с.32]. 

За визначенням Т. Полянського суб’єктом зловживання правом може 
виступати як певна особа, так і група індивідів (колективний суб’єкт), які 
юридично наділені «повноваженнями» (певними правами та обов’язками) для 

вчинення конкретних діянь з метою задоволення своїх інтересів та потреб у 
певній сфері правових відносин [2, c.42]. Суб’єктивна сторона зловживання 
правом реалізується у наявності у його суб’єкта наміру завдати шкоди іншому 

учасникові правовідносин, який проявляється  виключно у формі умислу. [2, 
c.43-44]. Об’єктом зловживання правом вчений називає суспільні відносини, 
що виступають метою для посягання з боку його суб’єкта. Водночас 

Т. Полянський підкреслює, що об’єктивна сторона зловживання правом 
реалізується у формі дій чи бездіяльності по спричиненню шкоди іншим 
учасникам правовідносин; її специфікою є те, що суб'єкт зловживання, 
формально реалізуючи своє суб’єктивне право чи обов’язок, вдає, що така 

поведінка є правомірною. [2, c.44-45]. 
Отже, зловживання правом – це така протиправна поведінка, в процесі та 

в результаті якої суб’єкт права, маючи на меті заподіяти шкоду іншим 

суб’єктам або свідомо припускаючи її настання, формально здійснює певне 
суб’єктивне юридичне право чи відповідний обов’язок, зміст яких 
сформульований відносно визначено і тому може бути витлумачений 
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неоднозначно. Явище зловживання правом варто віднести до специфічних 
різновидів правопорушень із властивим йому складом, предметом та 
характерними рисами вчинення. Також варто зауважити, що необхідною 

передумовою ефективної протидії його поширенню є удосконалення 
національного законодавства; реформування системи правоохоронних органів 
держави; дієвий механізм боротьби з корупцією у публічно-правовій сфері; 

підвищення рівня правової культури населення. 
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Кучеренко Д.С., 
консультант з юридичних питань ТОВ «КОМРЕЦЬ», 

Україна, м. Запоріжжя 

ПОНЯТІЙНО-ПРАВОВЕ МИСЛЕННЯ У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ: 

СОКРАТИЧНИЙ ПОВОРОТ 

Одним із основних досягнень Давньої Греції М. Вебер назвав відкриття 
поняття як одного із найвеличніших засобів будь-якого наукового пізнання та 
усвідомлення значення цього відкриття й обґрунтовано вказав, що воно у 
всьому своєму значенні було здійснене Сократом (469–399 до н. е.) [1, с.716]. 
В особі Сократа людський розум вперше починає мислити логічно. 
С.М.Трубецькой писав про Сократа: «Он ищет истинных норм теоретической… 
деятельности человека, и притом ищет их в самом разуме человека. Он ставит 
философии проблему гносеологии (теории познания)… . Началом познания, 
или истинного понимания, является логическое понятие… . Сократ был 
основателем логики… . И вот среди его учеников возникают гносеологи-
ческие споры о природе понятия в его отношении к действительности, – 
споры, которые продолжались и в течение Средних веков и перешли в новую 
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философию…» [2, с.25]. Розвиток цієї концепції продовжили його учні, 
зокрема Платон, а згодом учень Платона Аристотель. Оскільки від Сократа не 
залишилося письмових творів, то для більшої об’єктивності звернемося до 
свідчень про нього, які знаходимо у Ксенофонта, Платона та Аристотеля. У 
―Метафізиці‖ Аристотель вказує, що згідно із поглядами Геракліта: «… все 
чувственно воспринимаемое постоянно течет; так что если есть знание и 
разумение чего-то, то помимо чувственно воспринимаемого должны 
существовать другие сущности (physeis), постоянно пребывающие, ибо о 
текучем знания не бывает» [3, с.327]. У той час, коли теорія пізнання софістів 
прямо вела до відносності індивідуальної гадки, підґрунтям усієї діяльності 
Сократа було прагнення до стійкого загальнообов’язкового знання: «Так как и 
все [философы], и первый еще Сократ, признали, что в природе есть нечто, 
доступное только мнению, но есть и другое, что может быть усвоено только 
умом» [4, с.159]. Він розвинув свою філософію із наміром дати відсіч вченню 
софістів, які стверджували, що ніякої смислової цілісності та загальних 
критеріїв у світі не існує, тому відповідно, не існує й безумовної достовірності 
знання. Сократ уперше заговорив про предмет знання, розуміючи його не 
загальностихійно, а саме специфічнопізнавально. Аристотель продовжує: 
«Между тем Сократ с полным основанием искал суть вещи, так как он 
стремился делать умозаключения, а начало для умозаключения – это суть 
вещи…» [3, с.327]. У зв’язку із тим, що Сократ не знайшов істини у речах, він 
звернувся до свідомості та пошуку смислів. Дійшовши висновку про 
неправильність дослідження причини буття емпіричним шляхом на підставі 
даних органів відчуттів, Сократ звернувся до філософського розгляду істини 
буття в абстрактних поняттях. У цьому випадку критерієм істини є 
відповідність того, що пізнається, своєму поняттю. Подібним трактуванням 
істини у поняттях Сократ зробив предметом філософського пізнання саме 
знання, в якому досліджується не буття, а знання про нього. Поняття у вченні 
філософа являє собою не лише результат розумових зусиль людини, яка 
пізнає, не лише суб’єктивний феномен людського мислення, а й певну 
об’єктивність розуму, що ним осягається. Сократівська філософія 
об’єктивного поняття істотно відрізнялася як від уявлень представників 
попередньої натурфілософії, так і від суб’єктивізму та релятивізму софістів. 
Якщо до нього філософи і користувалися поняттями, то робили це стихійно, 
Сократ першим підніс знання до рівня понять та звернув увагу на те, що 
знання немає без поняття. Метод науки, як спосіб побудови теоретичного 
знання шляхом визначення, виведення понять, був заснований Сократом. Він 
перший проголосив, що істина тільки тоді є істиною, коли вона є доведеною. 
При цьому, філософ виходив із того, що основою світу є недоступний 
відчуттям, але осяжний думкою зв’язок відношень, загальний розумний 
порядок, який володарює над усім. Якщо ж припустити, розмірковував 
Сократ, що у світі немає нічого розумного, необхідно визнати, що: «…только 
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ум, стало быть, которого нигде нет, по какому-то счастливому случаю, 
думаешь, ты весь забрал себе, а этот мир, громадный, беспредельный в своей 
множественности, думаешь, прибывает в таком стройном порядке благодаря 
какому-то безумию?» [5, с.28]. Він прямо протиставляє гадці – знання, 
причому це знання не є готовим досягненням науки, яке можна передати 
через навчання, але – ідеал, до якого ще необхідно прагнути шляхом спільної 
роботи. Оскільки діяльність Сократа була спрямована на спільний пошук 
істинного знання, вона набула форми діалогу (грец. dialogos – розмова) – 
бесіди, в якій, за допомогою взаємної критики та обміну думками, мало бути 
віднайдене те, що всі зобов’язані визнати. Сократ у бесідах розбиває ті гадки, 
за якими він спочатку звертається до співрозмовника, а після усунення цих 
перешкод, з усього обговорюваного намагається поступово виокремити 
спільне положення. Переконаний у тому, що воно може бути віднайдене 
кожною людиною шляхом серйозних роздумів, він «повиває» думку, що 
дрімає у розумі, і називає це мистецтво своєю «маєвтикою» (грец. maieutike – 
повивальне мистецтво): «Самое же великое в нашем искусстве – то, что мы 
можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный 
призрак или же истинный и полноценный плод. К тому же и со мной 
получается то же, что с повитухами: сам я в мудрости уже неплоден, и за что 
меня многие порицали, – что-де я все выспрашиваю у других, а сам никаких 
ответов никогда не даю, потому что сам никакой мудрости не ведаю, – это 
правда. …от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они 
открывают много прекрасного, если, конечно, имели и производят его на свет. 
Повития же этого виновники – бог и я» [2, с.242-243]. Істинне пізнання, згідно 
із Сократом, виходить від бога і приводить до нього: «…они, – говорит 
Сократ о богах, – вложили в нас разум, посредством которого мы размышляем 
и вспоминаем о своих чувственных восприятиях, понимаем, на что какая вещь 
полезна, и придумываем разные средства, благодаря которым пользуемся 
добром и защищаемся от зла. Боги дали нам также способность речи, которая 
доставляет нам возможность давать друг другу участие во всех благах путем 
ученья и самим пользоваться ими сообща с другими, законодательствовать и 
жить государственной жизнью» [5, с.129]. 

Сократ під діалектикою розумів метод дослідження понять, спосіб 
встановлення точних визначень. Визначити яке-небудь поняття для нього 
означало розкрити зміст цього поняття, віднайти те, що міститься у ньому. 
За повідомленням Ксенофонта, Сократ був упевнений, що тільки розумна 
людина здатна: «…разделяя в теории и на практике предметы по родам, 
хорошим отдавать предпочтение, а дурных избегать» [6, с.141]. Про 
розуміння Сократом діалектики як метода розділення понять на роди та 
види свідчить і Платон у діалозі ―Софіст‖: «Различать все по родам, не 
принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый – неужели мы 
не скажем, что это [предмет] диалектического знания?» [5, с.387]. За 
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свідченням Аристотеля, установлення загальних визначень було одним із 
нововведень Сократа у філософію. У ―Метафізиці‖ він писав: «…Сократ… 
искал общее и первый обратил свою мысль на определения…»; «…общее не 
отделил от единичного. И он правильно рассудил, не отделив их» [3, 
с.79,347]. Метою наукової роботи Сократ вважав «поняття», протистав-
ляючи його одиничним уявленням, які отримуються людиною шляхом 
індивідуального сприйняття. Він постійно послуговувався визначеннями та 
сподівався, що осягне за допомогою загального поняття сутність предмета і 
закон, що панує над усіма окремими випадками та відношеннями. 
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Масовець В.П., 
здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління  

національною безпекою Національної академії державного управління  
при Президентові України, 

Україна, м. Київ 

МІСІЯ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕЛІГІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

На підставі аналізу результатів актуальних досліджень і наукових публі-

кацій, енциклопедичної, довідкової літератури [1-6] можна дійти висновку, що 
державно-управлінські проблеми національної безпеки стали об’єктом 
досліджень філософів, істориків, політологів, фахівців державного управ-
ління. Разом з тим залишаються не достатньо вивченими актуальні проблеми 

державного управління в кризових ситуаціях, зумовлених релігійним 
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фактором, відсутній комплексний аналіз феномену релігійної безпеки. 
Попередньо завуважимо, що в науковому дискурсі поняття «релігійна 

безпека» трактується як «такий стан релігійно-церковного життя нації (її 

державно-церковних, та внутрішньоцерковних відносин), що за певних 
обставин може загрожувати національним інтересам держави, стабільному 
розвитові суспільства, повноцінній реалізації прав і свобод громадян» [2, с.23]. 

Для розбудови системи забезпечення релігійної безпеки України 
пропонуємо використовувати підходи, які розкриті в основному в теоріях 
державного управління, національної безпеки, релігійної безпеки та 
інституціоналізму [1-6]. У сучасних умовах центральну методологічну 

роль у розбудові вказаної системи відіграє інституціональний підхід.  
Місією системи забезпечення релігійної безпеки України пропонуємо 

визначити виявлення та нейтралізацію загроз національним інтересам у 

релігійній сфері українського суспільства. Національними цілями забезпе-
чення релігійної безпеки України визначено: внутрішньо-релігійна стабіль-
ність (міжконфесійна злагода – здатність до розв’язання релігійних конфліктів 

насамперед ненасильницькими методами); зовнішньо-релігійна стабільність 
(зміцнення міжнародного авторитету України як великої європейської 
держави, розвиток її національно-культурної самобутності та незалежності – 
наявність для цього ефективного механізму); повне задоволення релігійних 

потреб усього українського суспільства, свобода волевиявлення та віроспові-
дання як окремих громадян, так і груп віруючих; захист життєво важливих 
духовно-релігійних інтересів українського суспільства від внутрішніх загроз і 

зовнішнього втручання. Пропонуємо також визначити функції та завдання 
системи забезпечення релігійної безпеки сучасної держави (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Функції та основні завдання системи забезпечення релігійної безпеки  

Функції Основні завдання 

Цілепокладання Концептуалізація національних інтересів у релігійній сфері. 

Цілевизначення Формування національних цілей забезпечення релігійної безпеки 
в умовах змін у зовнішньому та внутрішньому безпековому 
середовищі держави. 

Цілереалізації Захист недоторканості національних цілей забезпечення 

релігійної безпеки, їх носіїв та гарантів на протязі всього періоду 
їхньої юридичної дієвості. 

Визначення форм взаємодії між державою та різними церквами в 
контексті забезпечення релігійної безпеки. 

Організаційно- 
управлінська 

Організація функціонування системи забезпечення релігійної 
безпеки в цілому; прийняття державно-управлінських рішень; 
відповідальність за прийняті рішення. 

Організація реалізації концепцій, доктрин, стратегій і програм у 
сфері релігійної безпеки. 
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Організація функціонування системи антикризового управління у 
сфері релігійної безпеки. 

Прогностична Стратегічне прогнозування політики національної безпеки у 
релігійні сфері. 

Стратегічне прогнозування напрямків розвитку релігійних 
конфліктів. 

Прогнозування наслідків впровадження міжнародного досвіду та 
досвіду іноземних держав щодо забезпечення релігійної безпеки у 
вітчизняну державно-управлінську практику. 

Основоположна 
(фундаментальна) 

Вжиття конкретних заходів щодо нейтралізації загроз 
національним інтересам у релігійній сфері. 

Вжиття заходів щодо відстоювання національних інтересів у 
релігійній сфері суспільства. 

Вжиття комплексу заходів щодо запобігання релігійному 
конфлікту. 

Програмно-
теоретична 

Розроблення (уточнення) концепцій, доктрин, стратегій і програм 
у сфері забезпечення релігійної безпеки. 

Розробка технологій випереджального впливу на причини, що 
породжують загрози національним інтересам у релігійній сфері. 

Розробка технологій нейтралізації загроз релігійній безпеці 

Створення та удосконалення нормативної бази для ефективного 
функціонування системи забезпечення релігійної безпеки. 

Удосконалення організаційної структури системи забезпечення 
релігійної безпеки. 

Планування Стратегічне планування забезпечення релігійної безпеки. 

Планування конкретних заходів щодо нейтралізації загроз 
національним інтересам у релігійній сфері. 

Планування конкретних заходів випереджального впливу на 
причини, що породжують загрози національним інтересам у 
релігійній сфері. 

Аналітична Розвиток науки державного управління з метою вироблення 
нових наукових знань в галузі управління безпекою сталого 
розвитку держави в умовах глобальних викликів.  

Формування експертно-консультативного середовища з питань 
релігійної безпеки. 

Інтеграційна  Розвиток співробітництва між державою та церквами в інтересах 
забезпечення релігійної безпеки. 

Координаційна Оцінка рівня релігійної безпеки, досягнутого системою 
забезпечення національної безпеки на поточний момент. 

Оцінка результативності дій щодо нейтралізації виявленої загрози 
та визначення витрат на ці дії. 

Оцінка ефективності функціонування системи забезпечення 
релігійної безпеки. 

Моніторинг Стратегічний моніторинг процесів, що відбуваються в релігійній 
сфері. 

Спостереження за проявами релігійному тероризму. 
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Виявлення зовнішніх небезпек, загроз національним інтересам та 
дестабілізаційних чинників. 

Виявлення внутрішніх небезпек, загроз національним інтересам 
та дестабілізаційних чинників. 

Виявлення внутрішніх небезпек, загроз зниження рівня 
ефективності функціонування системи забезпечення релігійної 
безпеки. 

Оцінка загроз релігійній безпеці. 

Виявлення причин виникнення загроз релігійній безпеці та 
прогнозування наслідків їх прояву. 

Контроль Здійснення стратегічного та оперативного контролю виконання 
визначених завдань по забезпеченню релігійної безпеки. 

Систему забезпечення релігійної безпеки пропонуємо представити як 
інтегровану систему, до складу якої входять окремі підсистеми, а також 

механізми державного контролю, цикли церковної політики та етапи 
справляння державно-регулюючого впливу на процес забезпечення релігійної 
безпеки. Суспільно-політична, правова, фінансово-економічна, організаційна, 

соціально-захисна підсистеми функціонують як самостійні складові системи, 
керовані формальними (державними) структурами. При цьому на основі 
взаємодії системи забезпечення релігійної безпеки та системи державно-

церковних відносин утворюються механізми формування та реалізації 
церковної політики. Водночас, на основі взаємодії системи державно-
церковних відносин та системи відносин між церковними метрополіями 
утворюється комплексний механізм формування сучасної конфесійної 

конфігурації в Україні. 
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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО 

РОЗВИТКУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

В УКРАЇНІ 

Тривалий процес регулювання адміністративних відносин в Україні 

супроводжується численними ліквідаціями, реорганізаціями, передачею 

повноважень одних міністерств іншим органам державної влади, і іншими 

стосунками організаційно-управлінського характеру. Всі ці дії направлені на 

запровадження такого стандарту взаємовідносин громадянина і держави, який 

би демонстрував не формальне, а реально існуюче додержання і реалізацію 

всіх прав і свобод громадянина, яке буде ілюструватися існуванням 

зрозумілої, ефективної системи надання адміністративних послуг населенню 

України. Поширення і зростання потреби у наданні цих послуг призводить до 

модифікації ставлення населення до органів державної влади, і є дуже 

важливим, щоб ці ментальні зміни були позитивними. Найрозповсюджені-

шими прикладами важливості демократичних зрушень у цій сфері, які б 

продемонстрували становлення України як правової держави, є процеси 

отримання субсидії, певних дозволів, ліцензії. З одного боку, простежується 

імперативний чинник, коли особа, незалежно від своєї власної волі, фактично 

змушена звертатися за цими послугами до органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування. Радянське і пострадянське минуле залишило 

неприємне стереотипне розуміння тривалості і дискомфорту отримання 

адміністративних послуг – затримки, процесуальні помилки, банальні черги 

сформулювали у людей негативне бачення взаємовідносин з державою, яке 

контрастує з сучасною реальністю, де отримання свідоцтва супроводжується 

діяльністю швидкої зрозумілої електронної системи, які мінімізує витрати 

власного часу і нервового здоров’я.  

Фундамент до сучасної системи механізму надання адміністративних 

послуг заклав Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні» 1998 року. Цей нормативно-

правовий акт затвердив основну мету реформи, хоч вона і була досить 
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неконкретною: «Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої 

системи державного управління, що забезпечить становлення України як 

високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим 

рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй 

стати  впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування 

системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів 

людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, 

національним інтересам. Ця система державного управління буде 

підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і 

ефективною. Витрати на утримання управлінського персоналу будуть 

адекватними фінансово-економічному стану держави» [1]. 

Наступним етапом реформування була Концепція розвитку системи 

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, затверджена 

Указом Президента України вже у 2006 році. Цей документ визначив 

принципи надання адміністративних послуг, а також заклав основи щодо 

платності адміністративних послуг, децентралізації їх надання [1]. Було 

запроваджено критерії оцінювання якості адміністративних послуг – 

результативність, своєчасність. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи 

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади» дало поштовх 

реалізаційним аспектам реформи [2]. 

Важливим кроком до сучасних тенденцій надання адміністративних 

послуг стало Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо 

упорядкування надання державних платних послуг». Воно мало стосунок до 

перегляду Державним комітетом України з питань регуляторної політики та 

підприємництва таких послуг, як надання державних платних послуг 

«підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його 

управління та проведення аналізу обґрунтованості надання таким 

підприємствам, установам та організаціям повноважень з видачі документів 

дозвільного характеру» [3] та внесення відповідних пропозицій. 

Наведені зміни були заходами, які сприяли спрощенню доступу громадян 

до адміністративних послуг, підвищенню зручності їх отримання, а також 

більш якісного надання таких послуг. Всі вони були здійснені у 

законодавчому полі задля впровадження фундаментального в цьому контексті 

нормативно-правового акту, який би виокремленим чином регламентував, 

забезпечував, та регулював надання адміністративних послуг. У 2012 році 

було ухвалено Закон України «Про адміністративні послуги». Цей закон 

закріпив основне визначення поняття розглядуваного виду послуг: 

«адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної 
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особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 

такої особи відповідно до закону» [4]. Крім глобального закріплення і 

остаточного визначення основних аспектів надання адміністративних послуг, 

є можливість виділити досить багато додаткових позитивних особливостей 

даного акту: Запровадження ідеології служіння держави громадянам, 

заохочення органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій до утворення центрів надання адміністративних послуг, 

законодавча заборона вимагати документи та інформацію, якою вже 

володіють суб’єкти надання адміністративних послуг або яку вони можуть 

отримати самостійно, упорядкування внутрішніх процедур надання 

адміністративної послуги, заборона надання інших платних послуг, крім 

адміністративних (ксерокопіювання, консультування тощо), суб’єктами 

надання адміністративних послуг та інші.  

Наразі контекст розглянутої ситуації демонструє як зростання 

ефективності і якості надання адміністративних послуг, так і процес 

активного подолання деяких принципово класичних проблем. Серед цих 

проблем можна виділити такі:  

1) Недостатність нормативно-правової бази, необхідної для повної 

реалізації положень Закону України ―Про адміністративні послуги‖. Триває 

активний законотворчий процес, поступово вирішуючи цю проблему. 

Розпорядження Кабміну «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

стало важливим кроком у напрямі децентралізації адміністративних послуг і 

дозволило цьому аспекту правовідносин бути ще більш гармонійним і 

локально-ефективним. 

2) Неефективна робота та неналежна якість надання адміністративних 

послуг у низці утворених центрів надання адміністративних послуг, як 

структурний елемент проблематики їх діяльності був пов’язаний перш за все з 

інноваційними підходами до надання адміністративних послуг і відсутністю 

досвіду підготовки кваліфікованих кадрів для діяльності з надання 

адміністративних послуг. Наразі ця проблема є вирішеною і стала практика 

професійної діяльності фахівців в цій сфері демонструє високу ефективність. 

Сучасний стан організаційно-правового аспекту державного управління і 

дотримання державних гарантій демонструє позитивні зрушення в сфері 

надання адміністративних послуг і дозволяє розробити оптимістичні прогнози 

щодо подальшого зростання якості цієї сфери. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ І НАЦІОНАЛЬНА  

ПРОБЛЕМА ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ  

НА ФОНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

Право на свободу пересування є одним з тих специфічних прав людини, 

яке походить з психологічної природи кожної людської особистості, і тому 
первинне закріплення цього права у Конституції України не є дисонанційним. 
Основний Закон у статті 33 зазначає, що кожному, хто на законних підставах 
перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний 

вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за 
винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не 
може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну [1].  

Міжнародно-правовий досвід регламентації права на свободу пересу-
вання є одностайним і досить лаконічним, особливо на фоні вищезгаданого 
Основного Закону, деякі положення якого буквально сформульовані і 
запозичені внаслідок ратифікації міжнародно-правових актів. Гарною 

ілюстрацією даного спостереження є Загальна декларація прав людини 1948 
р., яка визначає, що кожна людина має право вільно пересуватися і обирати 
собі місце проживання у межах кожної держави. Однак, наступний 

закріплений Загальною декларацією прав людини текст деяким чином 
відрізняється від досліджуваної Конституції України, поширюючи право на 
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свободу пересування глобально: «Кожна людина має право вільно 
пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави» [2]. 

Наступне джерело міжнародного закріплення аналізуємого права – 

Протокол N 4 Конвенції про захист прав і основних свобод людини – дозволяє 
простежити тенденцію актуального знаходження України в міжнародно-
правовому середовищі, яке захищає права людини і громадянина. Стаття 2 

Протоколу деталізує свободу пересування і відкриває можливості для 
адекватної і реальної реалізації права на свободу пересування: «На здійснення 
права на свободу пересування не можуть бути встановлені жодні обмеження, 
крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному 

суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання 
публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров'я чи моралі або з 
метою захисту прав і свобод інших осіб. Права, викладені в пункті 1, також 

можуть у певних місцевостях підлягати обмеженням, що встановлені згідно із 
законом і виправдані суспільними інтересами в демократичному суспільстві» 
[3]. Надане уточнення викликає потребу одразу звернутися до національного 

законодавства, яке не підводить, і завершує символічне коло гармонійного 
закріплення і регулювання права на свободу пересування через Закон України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 
Закон виконує два головних завдання: деталізує положення Конституції 

України і деноміналізує його правове закріплення, чітко регулюючи, 
встановлюючи і розмежовуючи можливі ситуації, пов’язані з реалізацією 
права на свободу пересування. Зокрема, цим законом передбачаються окремі 

виключні випадки, коли свободу пересування може бути обмежено: 
«у прикордонній смузі; на територіях військових об’єктів; у зонах, які 

згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом; на приватних 

земельних ділянках; на територіях, щодо яких введено воєнний або 
надзвичайний стан; на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі 
небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені 
особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності; 

на тимчасово окупованих територіях. Свобода пересування обмежується 
щодо: осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосовано 
запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням або позбавленням волі; осіб, які за 

вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження 
волі; осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, яким 
заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим 

органом з питань пробації»[4]. 
Розглянувши правову обгрунтованість обмежень права на пересування, 

аналіз конституційного тексту права на пересування переходить до певних 
неоднозначних положень, таких як «громадянин України не може бути 

позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну» [1]. Якщо щодо 
першої частини статті про свободу пересування існують обгрунтовані, 
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регламентовані як міжнародним так і національним правом обмеження, то 
вищезгадане положення одностайно заперечує можливість позбавлення права 
в будь-який час повернутися в Україну. Спершу здається, що в ця стаття не 

викликає ніяких сумнівів у своєму правовому закріпленні і логічності, але 
подальший розгляд контексту національного законодавства з приводу свободи 
пересування «розмиває» чіткі кордони захисту пересування і повернення в 

нашу державу, встановлені статтею 33 Конституції України. Згідно зі  
статтею 29 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення", в'їзд на територію України іноземних громадян та 
громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де 

зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності 
документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодав-
ством України [5]. Також, відповідно до ст. 204-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, громадяни України підлягають притягнен-
ню до кримінальної або адміністративної відповідальності у випадках 
незаконного перетинання державного кордону України не тільки при вибутті 

із України, а й при прибутті до неї (за винятком прибуття в Україну без 
встановленого документа її громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних 
з торгівлею людьми) [6]. 

Таким чином, громадянин України, який був жертвою інших злочинів, не 

пов'язаних з торгівлею людьми, та/або через певні причини повертається в 
Україну шляхом перетинання кордону поза пунктами пропуску, хоча і не 
позбавляється права повернутися в Україну, але використання ним цього права 

обумовлюється попереднім притягненням до адміністративної відповідальності, 
що конфліктує з яскравим і лаконічним положенням Конституції України, 
частково конфліктуючи з гармонійною реалізацію конституційного права на 

свободу пересування. Отже, вітчизняний законодавець має плідно попрацювати 
в цій сфері, і розглянути згадані мікропроблеми. 
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СЛУЖБА З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  

ТА АНАЛІЗУ АПАРАТУ РНБО УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ ТА 

ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стратегічний аналіз системи національної безпеки об'єднує три 

найважливіших компоненти: 1) методологію інформаційно-аналітичної 

роботи; 2) організаційно-правове забезпечення цього процесу; 3) технолого-

методологічне забезпечення розробки і створення інструментальних засобів 

для її проведення [1-5]. 

Методологія інформаційно-аналітичної роботи при проведенні 

стратегічного аналізу системи національної безпеки передбачає: процес 

аналізу цілей державного управління національною безпекою і формулювання 

завдань інформаційно-аналітичної роботи у цій сфері; процес адаптивного 

управління збором інформації в інтересах забезпечення національної безпеки 

в умовах змін в безпековому середовищі; процес аналізу і оцінки інформації, 

яка отримана в контексті цілей державного управління національною 

безпекою; виявлення сутності явищ та логіки процесів, що спостерігаються у 

сфері національної безпеки; процес побудови моделей загроз та об’єктів 

безпеки, а також безпекового середовища; процес синтезу нового знання 

(інтерпретація результатів дослідження, прогнозування); процес доведення 

результатів аналітичної діяльності (нового знання) до суб'єкта управління 

національною безпекою.  

При цьому варто враховувати те, що стратегічний аналіз системи 

національної безпеки спрямовано на такі основні цілі: визначення інформації, 

яка є необхідною для формулювання стратегії та інших стратегічних 

документів; аналіз і розробка (уточнення) основного стратегічного сценарію 

забезпечення національної безпеки; аналіз (уточнення) стратегічних 

національних пріоритетів у сфері забезпечення національної безпеки, а також 

пов'язаних з ними пріоритетів розвитку держави в економічній, соціальній, 

політичній, військовій та в інших сферах в інтересах забезпечення 

національної безпеки; визначення зовнішнього та внутрішнього контексту 

функціонування системи забезпечення національної безпеки; аналіз заходів 

адекватної протидії стратегічним ризикам і загрозам національній безпеці; 

аналіз критеріїв і показників національної безпеки, для яких визначені 
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критичні значення; аналіз (уточнення) механізмів забезпечення національної 

безпеки, адекватних новим стратегічним ризикам та загрозам національним 

інтересам; проведення комплексного моніторингу суспільного розвитку 

України та оцінка ступеню відповідності програмно-цільових соціально-

економічних заходів завданням забезпечення національної безпеки на 

регіональному, міжрегіональному, міжгалузевому і галузевому рівнях.  

Під час формування стратегії та інших стратегічних документів у сфері 

забезпечення національної безпеки України слід зважати на основні світові 

тенденції, що в подальшому впливатимуть на розвиток ситуації у цій 

специфічній сфері. Зокрема у цьому контексті варто враховувати дев’ять 

чинників, що впливатимуть на розвиток геополітичної, геоекономічної, 

воєнно-політичної та воєнно-стратегічної ситуації у світі та регіоні: наявні 

центри сили; ядерна зброя і можливість виникнення ядерного тероризму; 

демографія; природне середовище: екологія стане визначальним фактором, 

адже найближчим часом постануть проблеми доступу до питної води, енергії, 

земельних ресурсів; глобалізація; інформаційна революція, яка збільшує 

цифрову нерівність між країнами, створює нові загрози та можливості 

інформаційних воєн; кризи ідентичності; революція у військовій справі.  

В процесі стратегічного моніторингу та аналізу внутрішнього 

середовища мають бути дослідженні три основних категорії об’єктів: ресурси 

(вхідні дані), поточна стратегія (процес), якість роботи системи (вихідні дані). 

Останнє передбачає наявність системи критеріїв та показників, відповідної 

методики, за якою має здійснюватися оцінка ефективності функціонування 

системи забезпечення національної безпеки, можливість порівняння 

прогнозних сценаріїв, сформованих комплексною моделлю, з фактичним 

станом внутрішнього та зовнішнього безпекового середовища. 

Організаційно-правове забезпечення процесу стратегічного аналізу 

системи національної безпеки передбачає удосконалення нормативно-

правової, наукової і методологічної бази у сфері інформаційно-аналітичного 

супроводження стратегічного планування та його організаційної, ресурсної і 

кадрової підтримки. Світовий досвід ілюструє доцільність створення системи 

стратегічного аналізу системи національної безпеки, що є елементом системи 

стратегічного планування в державі. Сьогодні така система в Україні 

перебуває на стадії свого формування і можна говорити лише про її окремі 

елементи. В межах стратегічного планування формуються прогнозні, 

концептуальні документи (концепції, доктрини, стратегії, основи), програмні, 

нормативно-правові акти, а також допоміжні (аналітичні, інформаційні, 

довідкові) та інші матеріали. Документи стратегічного планування 

розробляються з урахуванням відомостей офіційної статистики, 

інформаційно-аналітичних документів органів виконавчої влади України, 

матеріалів наукових досліджень та іншої інформації, соціологічні опитування 
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громадян України, результати аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

щодо стратегічного планування у сфері національної безпеки. Організаційно-

методологічна, інформаційно-аналітична і експертно-аналітична підтримка 

стратегічного планування у сфері національної безпеки здійснюється 

апаратом Ради національної безпеки і оборони України у взаємодії з 

Кабінетом Міністрів України і підрозділами Офісу Президента України. 

Наразі координація заходів з стратегічного аналізу системи національної 

безпеки з метою реалізації Стратегії національної безпеки України 

здійснюється Національною академією наук України та Національним 

інститутом стратегічних досліджень при Президентові України.  

Розглянемо технолого-методологічне забезпечення розробки і створення 

інструментальних засобів для проведення стратегічного аналізу системи 

національної безпеки. Сутність аналітики, перш за все, пов'язана з 

методологічною та інтелектуально-технологічною сторонами діяльності, що 

спрямовані на вирішення завдань управління або синтезу нових знань. 

Стратегічний аналіз системи національної безпеки – це цілісна сукупність 

принципів методологічного, організаційного і технологічного забезпечення 

індивідуальної і колективної розумової діяльності, що дозволяє ефективно 

обробляти інформацію з метою підвищення якості підготовки інформаційної 

бази для ухвалення оптимальних державно-управлінських рішень у сфері 

національної безпеки. Змістовна сторона аналітики дуже об’ємна і включає 

велику кількість концептуальних підходів, ідей, аналітичних систем 

(наприклад, розглядаються як самостійні аналітичні системи: математичний 

аналіз; теоретично-імовірний аналіз; історичний аналіз; компаративний 

аналіз; статистичний аналіз; логічний аналіз; експертний аналіз; лінгвістичний 

аналіз; концептуальний аналіз). Враховуючи значну динаміку змін зовніш-

нього та внутрішнього безпекового середовища, необхідно забезпечити 

безперервність стратегічного моніторингу та аналізу викликів та загроз 

національним інтересам із застосуванням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, що уможливить своєчасне прийняття стратегічних 

рішень у сфері національної безпеки.  

Ефективність стратегічного аналізу системи національної безпеки 

значною мірою визначається рівнем його науково-методичного забезпечення, 

а саме: ступенем сформованості систем національних цінностей, національних 

інтересів, національних цілей у сфері забезпечення безпеки; обґрунтованістю 

системи показників захисту національних інтересів; наявністю сформу-

льованої головної мети державної політики, державного управління, 

стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки та 

систем критеріїв і показників їх досягнення; сукупністю розроблених 

(відібраних) методів і моделей аналітичного забезпечення стратегічного 

планування та управління; наявністю обґрунтованих методик та регламентів 
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здійснення стратегічних моніторингу та аналізу для різних режимів 

стратегічного управління тощо. 

Сьогодні в Україні можна констатувати лише незавершеність розробки 

всіх вищевказаних науково-методичних факторів впливу на ефективність 

стратегічного аналізу системи національної безпеки. Аналітичні системи, що 

сьогодні створені або створюються в органах державної влади, у тому числі і 

в секторі безпеки і оборони в основному є інформаційними системами та 

інформаційно-довідковими, а не інформаційно-аналітичними. Саме тому, 

стратегічним завданням державної політики національної безпеки України 

визначено розвиток і запровадження сучасних інформаційних технологій та 

забезпечення доступності інформаційних ресурсів. 

Відповідно до Указу Президента України «Питання Апарату Ради 

національної безпеки і оборони України» № 764/2019 [6] до структури 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України включено Служба з 

питань стратегічного планування та аналізу. 

Основними напрямками діяльності Служби з питань стратегічного 

планування та аналізу Апарату РНБО України пропонуємо визначити: збір, 

накопичення та аналіз інформації про сили, способи впливу на національну 

безпеку України; прогнозування змін в цих силах і вироблення рекомендацій 

по послабленню загроз та використання можливостей Української держави; 

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття та реалізації стратегічних 

рішень керівництва держави у сфері національної безпеки; організація роботи 

з інформацією в системі національної безпеки. 

Основними завданнями Служби з питань стратегічного планування та 

аналізу Апарату РНБО України пропонуємо визначити: визначення 

інформаційних потреб суб’єктів стратегічного управління у сфері 

національної безпеки; визначення місця знаходження необхідної інформації 

(як поза державою, так і в середині неї); розробка способів отримання 

необхідної інформації та їх реалізація; оцінка, накопичення та аналіз зібраної 

інформації, прогнозування розвитку подій у сфері національної безпеки; 

вироблення рекомендацій щодо прийняття державно-управлінських рішень у 

сфері національної безпеки; інформаційне забезпечення разових заходів; 

підготовка інформаційно-аналітичних документів з питань забезпечення 

національної безпеки. 

Стандартними роботами в рамках інформаційно-аналітичної діяльності 

Служби з питань стратегічного планування та аналізу Апарату РНБО України 

пропонуємо визначити: 1) в галузі визначення інформаційних потреб 

суб’єктів стратегічного управління у сфері національної безпеки: вивчення 

наявної інформації в державі; виявлення необхідної інформації необхідної для 

прийняття стратегічних рішень; виявлення інформації про сили, які 

впливають на національну безпеку; визначення інформації, якої не вистачає; 
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2) в галузі визначення місця знаходження необхідної інформації: визначення, 

де знаходиться потрібна інформація; визначення, хто має до неї доступ; 

виявлення робіт, які проводяться з цією інформацією; визначення шляхів 

переміщення пошукової інформації; 3) в галузі розробки способів отримання 

необхідної інформації та їх реалізація: визначення підходів до людей, котрі 

володіють пошуковою інформацією; визначення способів отримання доступу 

до пошукової інформації; реалізація рішень по отриманню інформації; 4) в 

галузі оцінки, накопичення та аналізу інформації: визначення достовірності, 

своєчасності й актуальності інформації; створення системи зберігання 

інформації; вивчення інформації, її структуризація; складання уявлення про 

предмет інтересу за непрямими ознаками; 5) в галузі прогнозування подій у 

відповідних сферах національної безпеки: визначення тенденцій в розвитку 

безпекової ситуації; визначення впливу зовнішніх чинників на розвиток подій; 

прогнозування подальшого розвитку подій; 6) в галузі вироблення 

рекомендацій: виявлення схожих подій; виявлення закономірностей у 

розвитку цих подій; визначення ступеню впливу зовнішніх чинників на 

розвиток подій. 
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МЕТОДИКА КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ЗАРУБІЖНОГО 

ДОСВІДУ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВОЄННО-

ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Вивчаючи зарубіжний досвід врегулювання воєнно-політичних 

конфліктів та реінтеграції окупованих територій [1;2], досить легко перейняти 

зовнішні форми деяких моделей державного реагування на загрози воєнній 

безпеці та територіальній цілісності держави, проте досить складно забезпе-

чити ефективне функціювання системи національної безпеки України в 

умовах ескалації вказаних загроз. Саме тому, вітчизняній державно-управ-

лінській еліті сьогодні недостатньо орієнтуватися лише на очевидні переваги 

деяких зарубіжних моделей державного реагування на загрози національній 

безпеці, що пов’язанні із військовим та територіальним чинниками, а 

важливіше шукати власні варіанти їх застосування із врахуванням результатів 

компаративних досліджень у цій специфічній сфері [3].  

В рамках нашого дослідження одиницями компаративного аналізу 

зарубіжного досвіду врегулювання воєнно-політичних конфліктів та 

реінтеграції окупованих територій визначено: концептуальні моделі 

державного реагування на загрози воєнній безпеці та територіальній 

цілісності держави, що передбачає вивчення підходів до здійснення 

реагування на вказані загрози; організаційні моделі державного реагування на 

загрози воєнній безпеці та територіальній цілісності держави, що передбачає 

вивчення конституцій та організаційно-правових засад реагування на вказані 

загрози; функції, завдання та спроможність суб’єктів забезпечення 

національної безпеки з питань реагування на вказані загрози; стратегії / 

сценарії державного реагування на загрози воєнній безпеці та територіальній 

цілісності держави; ефективність заходів щодо врегулювання воєнно-
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політичних конфліктів та реінтеграції окупованих територій; вплив різних 

міжнародних організацій та центрів сили на політику національної безпеки в 

умовах воєнно-політичного конфлікту та загроз територіальній цілісності 

держави; історичний аспект наступності в політиці національної безпеки 

щодо врегулювання воєнно-політичних конфліктів та реінтеграції окупованих 

територій, що розуміється як зв'язок нового зі старим, як перенесення окремих 

аспектів старого в нову якість.  

Алгоритм компаративного дослідження зарубіжного досвіду щодо 

врегулювання воєнно-політичних конфліктів та реінтеграції окупованих 

територій наступний: 

І. Компаративний аналіз концептуальних моделей державного реагування 

на загрози воєнній безпеці та територіальній цілісності держави, що 

передбачає формування методологічної матриці варіативності державного 

реагування на загрози воєнній безпеці та територіальній цілісності держави з 

використанням: 1) формули діяльності: ціль – засіб – результат; 2) формули 

перетворення насильства у владу, політичну сутність якої можна виразити 

наступною формулою: ―Влада = силове відношення + знання + воля (1) + воля 

(2) (воля до владарювання і готовність до підкорення) + спосіб здійснення 

впливу‖ [4, с.83].  

ІІ. Інституційний компаративний аналіз міжнародних механізмів 

врегулювання воєнно-політичних конфліктів та реінтеграції окупованих 

територій передбачає послідовне порівняння: ієрархії та функцій органів 

міжнародних організацій, що опікуються питаннями міжнародної та 

регіональної безпеки; системи взаємодії органів управління міжнародних 

систем безпеки з органами публічної влади національної держави.  

ІІІ. Інституційний компаративний аналіз державних механізмів 

врегулювання військових конфліктів та реінтеграції окупованих територій 

передбачає послідовне порівняння: національної нормативно-правової бази у 

сфері державного реагування на загрози воєнній безпеці та територіальній 

цілісності держави; ієрархії, функцій та завдань суб’єктів забезпечення 

національної безпеки з питань реагування на вказані загрози. 

ІV. Аналіз інтегральної могутності держав передбачає порівняння 

геополітичного статусу та кодексів держав, які є учасниками конфлікту та / 

або входять до відповідних міжнародних організацій, що залучені до 

вирішення цього конфлікту.  

V. Компаративний аналіз інструментів врегулювання воєнно-політичних 

конфліктів та реінтеграції окупованих територій передбачає послідовне 

порівняння: стратегій / сценаріїв державного реагування на загрози воєнній 

безпеці та територіальній цілісності держави; ефективність заходів щодо 

врегулювання воєнно-політичних конфліктів та реінтеграції окупованих 

територій; історичний аспект наступності в політиці національної безпеки 
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щодо врегулювання військових конфліктів та реінтеграції окупованих 

територій, що розуміється як зв'язок нового зі старим, як перенесення окремих 

аспектів старого в нову якість. 

VІ. Ситуаційний аналіз зарубіжного досвіду щодо врегулювання воєнно-

політичних конфліктів та реінтеграції окупованих територій, що має на меті 

оцінку можливостей використання цього досвіду для модернізації механізму 

державного реагування на вказані загрози конкретної держави та системи 

забезпечення національної безпеки загалом. Суть його полягає в тому, що 

немає поганих і хороших стратегій / сценаріїв реагування на загрози, їх 

застосування визначається ситуацією. Тобто, залежно від ситуації можуть 

використовуватися будь-які стратегії / сценарії, які будуть якнайповніше 

відповідати конкретній ситуації. Водночас, при застосуванні ситуаційного 

підходу необхідно брати до уваги те, що механічне перенесення зарубіжного 

досвіду не завжди коректно. Відповідно, при оцінці можливостей 

застосування зарубіжного досвіду врегулювання воєнно-політичних 

конфліктів та реінтеграції окупованих територій, необхідно враховувати 

геоекономічний, геополітичний та воєнно-стратегічний контекст, а також 

необхідно виокремлювати наступні ситуаційні змінні: вплив різних 

міжнародних організацій та центрів сили на політику національної безпеки в 

умовах воєнно-політичного конфлікту та загроз територіальній цілісності 

держави; інтегральна могутність, геополітичний статус та кодекси держав-

учасниць конфлікту, а також зацікавлених сторін і т.д.  

В інакшому випадку, механічне запозичення однієї із зарубіжних 

моделей державного реагування на загрози воєнній безпеці та територіальній 

цілісності держави, без постановки питання про прийнятність або 

неприйнятність для України відповідних моделей реагування на загрози, може 

дати деструктивні результати.  
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ШІСТДЕСЯТНИЦТВО В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

А проте: ми ще повернемось  
бодай – ногами вперед,  

але: не мертві, але: не переможені,  
але: безсмертні.  

В. Стус 

Шістдесятництво виникло як рух молодих людей, що зрозуміли суть 
радянського режиму та створили ядро опору йому. Один з шістдесятників В.  
Мороз називав їх найкращими з точки зору моральності тому, що вони не 
корилися русифікації населення, намагалися протистояти цьому, не 
думаючи про кар’єру, або звичайні умови існування [1, с.371-373]. 

Шістдесятники продовжували боротьбу на національне та державне 
відродження України, як їх попередники. В їх душах зародилося 
переконання в тому, що після ХХ з’їзду КПРС (1956 р.) та викриття культу 
особи Сталіна у суспільстві з’явиться можливість кожного на власну 
реалізацію, на знищення насильства (закінчиться епоха сталінських 
репресій), очищення від фальші в ідеологічному, суспільному житті. 

Необхідно відзначити, що комуністична партія, очистившись від помилок 
минулого, лише зміцнювала свої позиції, отримавши контрольні функції в 
державі. 

Хоча органами КДБ та прокуратури в 1959 р. було переглянуто 4 млн. 
263 тис. справ, та реабілітували лише 58,2% тих, на кого було заведено 
справи, тобто, 2 млн. 684 особи [2, с.5]. 

Перші кроки шістдесятників виразилися в культурі. Це творча молодь: 
Василь Симоненко, Ліна Костенко, Іван Драч, Іван Світличний, Євген 
Сверстюк та інші. 

Першим національно-культурним осередком шістдесятництва став 
створений у Києві Клуб творчої молоді (1959–1964 рр.). Такі ж клуби 
створювалися у Львові, Дніпропетровську, Одесі. У клубах проводилися 
літературні вечори, театральні постановки, що впливали на формування 
світогляду слухачів. Українські шістдесятники, завдячуючи своїй активній 
громадській позиції, пропагували необхідність відродження національної 
свідомості, української мови та культури [3, с.116]. 
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Поширеними формами їх діяльності стали самвидави, листівки, 
звернення, петиції, зібрання спільнот у громадських місцях, проведення 
диспутів на національну тематику, організовані дискусії в університетах.  

У кінці 1959 р. у Львові було створено таємну організацію «Українську 
робітничо-селянську спілку» за ініціативою юриста Левка Лук’яненка. В 
проекті програми спілки було визначено необхідність виходу України зі 

складу СРСР та створення незалежної держави. Та на початку 1961 року 
органами було викрито діяльність цієї спілки, а її члени отримали від 10 до 
15 років позбавлення волі. Самого Левка Лук’яненка спочатку засудили до 
страти, а через 72 дні замінили цей вирок ув’язненням на 15 років таборів 

суворого режиму [1, с.41-43]. 
28 липня 1962 р. було видано наказ КДБ СРСР «Про посилення боротьби 

органів державної безпеки з ворожими проявами антирадянських елементів». 

За цим наказом місцевим органам безпеки наказувалося слідкувати за 
молоддю та інтелігенцією, проводити агентурну та роз’яснювальну роботу 
серед студентів вищих та середніх навчальних закладів [4, с.6]. 

Важливим кроком до поширення цього руху стала праця І. Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація». Вивчаючи марксистсько-ленінську 
літературу щодо національного питання, він дійшов висновку, що взаємо-
відносини націй в Радянському Союзі не відповідають тому, про що говорив 

і писав В. Ленін, а правовий статус України як союзної республіки – її 
фактичному становищу в СРСР [5, с.677]. Цю роботу назвали референдумом 
покоління. Її оголосили антирадянською, відповідно, автора виключили з 

Спілки письменників, а пізніше посадили за ґрати. Незважаючи на це, нею 
зачитувалися в Києві, Львові, Луцьку, Тернополі, Житомирі та в десятках 
інших міст. Політичне звинувачення висувалося кожному, хто її читав. Іван 

Дзюба став найпопулярнішою постаттю серед критично налаштованої 
молоді – символом протистояння тоталітарній системі [1, с.99]. 

Важливе значення в історії шістдесятництва відіграла Оксана Мешко, 
яка після повернення з таборів та низки арештів серед української 

інтелігенції, в середині 60-х років зайнялася підготовкою, організацією 
українських вечорів культури, народної музики, поезії. І, найголовніше, що 
всі, хто приймав участь в організації цих вечорів, робили це з власного 

бажання. Ці зустрічі творчої молоді проходили в Клубі трамвайників, в 
Будинку вчителя, в Київському університеті. Активну участь Оксана Мешко 
зі своїм сином Олександром Сергієнко (учасником правозахисного руху) 

приймали у всіх громадських заходах з 1964 р. по 1970 р., а також, в 
щорічному проведенні Дня пам’яті Кобзаря біля пам’ятника Т. Шевченкові. 
Її невгамовна енергія вражала людей і спонукала до діяльности навіть не 
дуже охочих. Важкою й одночасно, цікавою, була її доля. Померла Оксана 

Мешко, не скорившись тогочасному режиму, не дожила 8 місяців до 
проголошення незалежності України [6, с.10-11]. 
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Однією з подій, що вплинула на поширення руху шістдесятників, стала 
пожежа у травні 1964 р. у відділі українських стародруків і рукописів 
Центральної наукової бібліотеки АН УРСР ім. В. Вернадського. 

У серпні – вересні 1965 р. влада заарештувала 21 представника 
шістдесятництва, щоб завдати удару по інакомисленню. Це – найкращі 
представники української інтелігенції. Першою протестною хвилею щодо їх 

арешту став виступ І. Дзюби, В. Чорновола, В. Стуса на прем’єрному показі 
фільму «Тіні забутих предків» С. Параджанова, за що й були покарані 
владою [3, с.118-119]. 

Шістдесятники, не ховаючись, виступили проти радянської системи. 

Саме завдяки їх сміливості висловлювати свої думки, йти вперед, боротися 
до перемоги Україна здобула незалежність. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СУБ’ЄКТНОСТІ У ПРОЦЕСАХ 

ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КОНЦЕПЦІЇ Р. ДАЛЯ 

Політична суб’єктність проявляється у здатності суб’єкта впливати на 

інших суб’єктів з метою оптимізації досягнення поставлених цілей та завдань. 

Ефективність впливу обумовлюється наявними ресурсами та технологіями 

політичної діяльності. Особливої актуальності проблема суб’єктності набуває 

в процесах політичної модернізації. Це пояснюється необхідністю пошуку 

механізму задоволення потреб держави та суспільства, що визначає напрями 

діяльності суб’єктів, направлені на досягнення бажаного стану політичної 
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системи, конкретизує процедуру, способи та методи політико-модернізаційної 

діяльності.  

Розгортання політичної суб’єктності в модернізаційних процесах 

відбувається під впливом об’єктивних (особливості поточної ситуації) та 

суб’єктивних (політична компетентність, мотивація, відповідальність) умов, 

що формують її змістовні характеристики. Основними критеріями політичної 

суб’єктності виступають: раціональність, обґрунтованість, суверенність 

політико-модернізаційної діяльності; послідовність здійснення політичних 

дій, їх прогнозованість, відповідність інтересам стейкхолдерів [2]. 

У цьому контексті Р. Даль, презентуючи концепцію поліархії, прагнув 

розв’язати відповідне коло питань стосовно механізмів здійснення 

модернізаційних змін. Він вважав за доцільне конкретизувати ступінь 

співвідношення суб’єктності еліти та громадянського суспільства в 

модернізаційних процесах. Поліархію Даль розуміє як поєднання політичної 

конкуренції та участі, що зводиться до наступних аспектів: 1) політичного 

режиму, що характеризується наявністю певних інститутів (виборчого права, 

ЗМІ, політичних партій тощо) та процедур (проведення виборів, 

підконтрольності та підзвітності еліти суспільству, захисту свободи слова 

тощо); 2) наявності результатів модернізаційних процесів, що засвідчують 

поступову лібералізацію та демократизацію політичних інститутів; 

3) розгортання світових демократичних процесів; 4) можливості перевірки 

компетенції політичної еліти, яка змушена в процесі конкуренції змагатися за 

владні повноваження, презентувати модернізаційні проєкти, залучаючи 

потенціал громадськості до їх практичної реалізації. 

Поліархія виступає своєрідною моделлю модернізації політичної системи 

на основі демократичних принципів і процедур. Її характерною ознакою є 

правління обраної суспільством у конкурентній боротьбі меншості – 

політичної еліти. Умовами переходу до ефективної, демократично розвиненої 

політичної системи виступають: усвідомлення необхідності проведення 

модернізаційних перетворень у конкретному просторі та часі; послідовність і 

відповідність соціально-економічним, політичним тенденціям розвитку; 

дієвість еліти в реалізації реформаційних проєктів; диференціація потреб, 

інтересів, культурних цінностей громадянського суспільства в контексті 

визначення оптимальних шляхів модернізації та залучення громадської 

ініціативи [1].  

На думку Даля, переваги модернізованих політичних систем 

проявляються у: формуванні дієвого інституту політичної еліти в умовах 

конкурентної боротьби, дотриманні основних прав і свобод людини та 

громадянина, наданні можливостей самореалізації особистості та сталому 

розвитку політичної системи. Відтак, суб’єктність у процесах модернізації 

формується за рахунок перерозподілу сфер впливу громадянського 
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суспільства та політичної еліти. У першому випадку мова йде про 

акумулювання ідейно-ціннісного потенціалу, необхідного для змістовного 

наповнення модернізаційного проєкту, здійснення контролю за процедурою 

практичної реалізації. У другому – про ініціювання процесу політичної 

модернізації, визначення процедури та технологій політичної діяльності.  
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРАГМАТИЗМУ. 

ПОГЛЯДИ І ПЕРЕКОНАННЯ 

Небезпечно забувати, що «державотворчий прагматизм» існував і існує 

у різних іпостасях. В. Ленін, безперечно, також був прагматиком, коли на 

етапі очевидного провалу «військово-комуністичного державотворення» 

проголосив «нову економічну політику». І той же Й. Сталін почувався 

залізним прагматиком, реалізуючи свої ірраціонально-радикальні державо-

творчі наміри, власну стратегію «шокової терапії» стосовно кризового пост 

революційного суспільства [1, С.123]. 

Демократія пройшла складний шлях утвердження прагматизму і 

збагатилася великою кількістю різноманітних рецептів. По М. Веберу, 

сучасний західний прагматизм є не що інше як модифікація жорсткого 

духовного раціоналізму, котрий внаслідок рішучих перетворень посів чільне 

місце у базовій системі цінностей протестантської етики. 

Уявлення про прагматизм як послідовну концепцію «беземоційних», 

позбавлених сентиментів і невблаганно раціоналістичних управлінських 

рішень на основі максимізованого егоїзму, багато в чому визначається, з 

одного боку, психологічною спадщиною власного казарменого мислення, а з 

іншого – примітивізованими уявленнями про сучасний ефективний 

менеджмент. Тому й не дивно, що досить часто для багатьох керівників 

різних ланок і сфер діяльності ідеальною моделлю менеджменту на 

пострадянських теренах уявляється дуже своєрідна суміш партійного 
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райкому і транснаціональної корпорації. Така модель дійсно має вигляд 

досить привабливого синтезу зворушливої патріархальності і блискучого 

модерну, однак має скромні перспективи з точки зору ефективності. 

Ті, кому вдається швидко і безболісно подолати консервативні 

забобони, або ж ті, хто вже давно існував в іншій системі духовних 

координат, отримують незаперечні і вирішальні конкурентні переваги на 

рівні особистості. Їм не потрібно витрачати дорогоцінного часу на етично 

забарвлені пошуки прагматизму. Невід’ємні права індивіда в 

індустріальному суспільстві – здійснювати придбання, володіти і здобувати 

прибуток – не ставлять їх перед якоюсь моральною дилемою, а є виключно 

стимулом для дії. 

Е. Фромм , торкаючись у праці «Мати чи бути» проблеми феномену так 

званого «модусу володіння», відзначав, що надзвичайна упередженість 

наших тверджень обумовлюється тим, що ми живемо в суспільстві, яке 

базується на трьох стовпах: приватній власності, прибутку і владі. Не має 

значення звідки власність, та й сам факт володіння нею не накладає ніяких 

зобов’язань на її власників. Принцип, на думку Е. Фромма, полягає ось у 

чому: «Яким чином і е була придбана власність, а також те, що я збираюсь 

робити з нею, нікого, окрім мене, не повинно цікавити, поки я не порушую 

закону, я володію абсолютним і нічим не обмеженим правом на власність». 

Державотворчий прагматизм диктує необхідність переходу до якісно 

нового розуміння ефективності. Та й сам курс на європейську інтеграцію, 

засвоєння європейського досвіду – це, перш за все, адекватна рецепція 

європейського розуміння ефективності, що сьогодні досить актуально в 

умовах активації демократичного розвитку українського суспільства. 

Йдеться не про сліпе наслідування його як неперевершеного взірця, а про 

методологічний аналіз цього історико – культурного явища. 

Цікавим видається порівняння європейської та китайської концепцій 

ефективності у праці сучасного французького філософа, китаєзнавця Ф. 

Жюльєна. Європейська традиція, на його думку, зводить ефективність до 

цілеспрямованості і результативності дії і не позбавлена внутрішніх 

протиріч. Китайці ж розуміють ефективність як мистецтво управління 

людьми, що відображено ще у їхніх стародавніх творах зі стратегії. У цьому 

випадку йдеться не про творчі діяльність, а про перетворюючу, не про 

переконання, а про маніпуляцію людьми. 

Характеризуючи європейське бачення ефективності, Ф. Жюльєн нагадує 

слідуючий афоризм: «Прагни до найважливішої мети, до вирішальної мети, 

яку тобі під силу досягнути; обери для досягнення цієї мети найкоротший 

лях, який ти зможеш подолати». На думку дослідника, зазначений вислів 

демонструє орієнтацію виключно на ефективність, а моральна сторона 

справи повністю ігнорується. 
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Можна пригадати симпатії радянських прагматиків періоду 

горбачовської «перебудови» до вище сказаного. Однак, у наших сучасних 

прагматичних прогнозах варто було б трохи більше брати до уваги те, що 

розвинена Європа давно переросла таке спрощене розуміння ефективності. 

Європейський прагматизм став значно більш соціальним, людянішим. 

Можна, звичайно, сповідувати й інші моделі прагматизму, приміром, 

американський «тейлоризм», китайську «модернізацію в чотирьох галузях», 

керуватися державотворчою логікою «малих тигрів» Південно-Східної Азії 

або ж взагалі пригадати «казармений раціоналізм». Але ж чи відповідатиме 

це сучасним досягненням демократії, яка, і звабила нас стати на слизький 

шлях радикальних суспільних перетворень? Навіть такий сучасний 

ідеологічний інтерпретатор класичного європейського прагматизму, як Рада 

Європи, наполягає на тому, що зміни якісних характеристик політичного 

середовища мають реально сприяти економічному і соціальному  поступу.  

Отже, у європейському розумінні будь-яка прагматична орієнтація, 

спрямована на досягнення якісних змін політичного середовища, вважається 

нонсенсом, коли вона не сприяє економічному і соціальному поступу. Такий 

прагматизм просто не може вважатися «державотворчим», хоча й цілком 

може при цьому відповідати критеріям індивідуального прагматизму 

найкмітливіших членів суспільства. 

Симпатики прагматизму витримують шалений тиск як з боку 

глобалістів, так і з боку ізоляціоністів. Їм доводиться балансувати між 

одними й іншими задля власного збереження. Глобальне середовище, 

набуваючи інколи знайомих ознак «незбагненного всесвіту», багато кого 

навіть розхолоджує. Це позначається також і на суперечливому процесі 

пошуку, селекції, засвоєння та практичного використання міжнародного 

досвіду, і, зокрема, досвіду європейського. В таких умовах державотворчий 

прагматизм вимагає нарощування власних зусиль і власних інтелектуальних 

ресурсів. 

Безумовному врахуванню підлягає й та обставина, що цивілізаційна 

сумісність відіграє дуже суттєву роль. Один з провідних російських 

європеїстів академік В. Журкін, нагадує загальновідомі чинники 

європейського єднання, а також той незаперечний факт, що унікальні успіхи 

і риси європейської інтеграції суттєво обумовлюються  приналежністю всіх 

держав європейської спільноти до однієї й тієї ж цивілізації [2, C.128-136]. В 

основі культури цих держав утвердилася однотипна суспільна система, 

базовими елементами якої  є ринкова економіка, організоване громадянське 

суспільство, демократична і правова держава, розвинута система 

соціального захисту. 

За відомим висновком італійського мислителя В. Парето, будь-який 

оптимум суто економічних зв’язків у суспільстві може успішно триматися 
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досить довго і без усунення соціального дисбалансу. І хоча це також буде 

прагматизмом, та все ж прагматизмом не національного, а скоріше, 

колоніального зразка. 

Як пише Е. Фромм, те, що люди сприймають мундири і титули як 

реальні ознаки компетентності, не відбувається саме собою. Відомо, яким 

покірним і пластичним стає розум, приспаний заяложеними фразами. 

На переконання Ф. Хайєка, весь елементарний інструментарій цивілізації 

є результатом спонтанного розвитку. Величезне значення спонтанної форми 

організації полягає,  для цього вченого, у можливості створення «великого і 

відкритого суспільства». У своїх теоретичних пошуках на ниві культурології 

він звертає увагу не стільки на генетичний відбір здібних індивідів, скільки 

на селективний розвиток правил, способів поведінки та інституцій, що 

лежать в основі людського співжиття. На відміну від дарвіністських 

підходів, згідно з якими відбір «переможців» не має нормативного 

наповнення, описаний Ф. Хайєком процес культурної еволюції діє на 

користь правил і способів поведінки, які є корисними, вигідними або 

бажаними. Таким чином, культурна еволюція за допомогою селективного 

процесу призводить до появи «бажаної» концепції, яка реалізується і 

зберігається у подальшому. 

У розумінні Ф. Хайєка ліберальний ринковий устрій може розглядатися 

як кінцева мета еволюції, сам філософ найчастіше називає такого роду 

спонтанний устрій ринку каталаксією, оскільки процес еволюції не 

піддається вольовому регулюванню, він завжди вестиме у невідоме, 

відкрите майбутнє. Тому Ф. Хайєк вимагає створення та підтримання 

рамкових умов, що стимулюють еволюційний процес у такий спосіб, який 

ми вважаємо бажаним. [3, C.128] 

Німецька дослідниця Е. Кляйн абсолютно справедливо, на нашу думку, 

зауважує, що найсуттєвішою вадою теорії Ф. Хайєка є недостатнє 

врахування людської натури. Для констатування «відкритого суспільства» у 

кінцевому підсумку повинна змінитися людина, а це означає, що реалізація 

ідей Ф. Хайєка потребує, на жаль, інших людей, а прагматизм не залишився 

на рівні інтелектуальної філософської теорії, він став панівним світоглядом 

політичних кіл Заходу та основою для розробок політичних концепцій. 

Література 
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FORMATIONS OF THE LABOR POTENTIAL STRUCTURE  

AS MEASURES FOR DETERMINING SOCIAL RELATIONS  

IN UKRAINE 

In the modern period in economics, the dominant position is the concept of 

labor potential, which defines its essence as the ability of a person to work. This 

theory is being developed by researchers such as B. Henkin, R. Fatkhutdinov, 

N. Yesinova, V. Lys, I. Bazhan, P. Schlender, A. Kalyna, S. Radko, and others. 

They include the qualities of a person which are essentially adapted to human 

capital, such as health, education, professionalism, skill, etc [3]. Hence, only the 

extensive component of labor potential is considered as a measure and quantifier 

of labor potential and its component such as labor intensity, quality, conditions, 

productive labor force and motivation is ignored. 

But there is a need to consider the productive labor force as a category, 

which is provided not only with human capabilities, but also with technological 

support of the enterprise, technology and technological energy, and therefore 

expands the possibilities of productive labor, which actually defines the essence 

of labor potential and expands its production capabilities. 

Therefore, the essence of labor potential is more than a category that is able 

to provide the necessary output in the social aspect at different levels of economic 

management in certain social and technical conditions, the cost of which is the 

cost of forming the life cycle of human capital, means of production and energy 

resources for technological needs. 

It should also be borne in mind that in the process of production the personal 

qualities of the personinteract, that is, not only the labor that determines the living 

work, but also the means of production, reflecting the social work, the results of 

which belong to the employer, because of which there are certain social relations 

between employees and employers with the production, sale, distribution, 

appropriation and use of a newly created product, that is, value added. 
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Taking into account the above theoretical provisions, our researcheshave 

revealedthe following structure of labor potential, on the basis of which the share 

of ownership of employees in the national economy of Ukraine in the current 

period should be 82.8%, and the share of employers' ownership – 17.2%. 

Accordingly, we propose a methodological approach that allows 

quantitatively expressing social and distributive relations at different levels of 

economic management. In addition, the method of production distribution as a 

part of the added value of gross profit is proposed, which helps to balance the 

social and financial distribution of the newly created product [1]. 

The practical application of new methods in the production sphere allows to 

establish not only the level and sources of the distributive shares of the newly 

created value between the owners of human and physical capital, but also quantify 

the degree of social and distributive (social) relations in the state. 

It is by this methodological approach that the scientifically substantiated 

nature of labor potential is also determined, according to which two groups of 

elements are formed, as property of hired workers, namely the elements of living 

labor of its measuring instruments and results in the form of wages, as well as 

stiffened labor in the form of means of production and technological energy as 

property of employers, the measure of which is profit [2]. Thus, according to this 

methodological paradigm, the parameters of the socially defined distribution of 

the result of living and materialized labor between the socially defined structure 

of distributive relations are revealed. Such a scientifically sound concept reveals 

distributional relations in society, which make it possible to form conflict-free 

conditions of production and to shape the social parameters of the existing 

economic system. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ВІДОБРАЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ НОМЕРІВ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ IBAN 

В УКРАЇНІ 

З метою розвитку платіжного ринку України на підставі міжнародних 
стандартів, модернізації та подальшого розвитку системи електронних платежів 
Національного банку України Правління Національного банку України 

запроваджено міжнародні номери банківського рахунку IBAN в Україні. 
Міжнародні номери банківського рахунку IBAN, це безготівкові 

розрахунки. Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з 
рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування 

банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними 
готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки 
проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових 

носіях чи в електронному вигляді [1]. 
IBAN – стандарт № 13616 Міжнародної організації зі стандартизації ISO і 

Європейського комітету з банківських стандартів ECBS – міжнародний номер 

банківського рахунка. Тобто це стандарт, за яким здійснюють кодування 
банківських рахунків за єдиними міжнародними правилами. 

В Україні IBAN означає заміну комбінацій із коду МФО банку + номер 
розрахункового рахунка на міжнародний формат рахунка, який матиме 

29 символів (літери та цифри). 
За стандартом IBAN, номер рахунку складається з 29 букв і цифр, 

викладених в такій послідовності:  

– код України – UA – 2 букви; 
– контрольний розряд – 2 цифри; 
– код банку – 6 цифр; 
– рахунок – довжина номера рахунку не є фіксованою (від 5 до 19 символів). 

Банки відкривають за стандартом IBAN  поточні, вкладні (депозитні), 
рахунки умовного зберігання (ескроу): 

1) формують номер банківського рахунку відповідно до Національного 
стандарту України  «Фінансові операції. Правила формування міжнародного 
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номера банківського рахунку (IBAN) в Україні. (IBAN Registry:2009, NEQ) 
ДСТУ-Н 7167:2010»; 

2) під час формування номера банківського рахунку за стандартом IBAN 

використовують структуру номера рахунку аналітичного обліку, вимоги до 
нумерації до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку банків України [2].  

Банки України самостійно здійснювали зміну (не за ініціативою клієнта) 
діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із 
збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 
символів [3]. 

Завдяки цьому клієнти банків можуть: 
– зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а 

також банк України, що їх обслуговує; 

– уникнути помилок у реквізитах рахунків завдяки скороченню 
реквізитів в розрахункових документах; 

– швидше здійснювати перекази та отримувати кошти. 

Банки України відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття/ 
закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах 
до контролюючих органів  повідомляють контролюючі органи відкриття про 
нових рахунків клієнтів – платників податків за стандартом IBAN. 

Отже, запровадження IBAN дає можливість гармонізувати український 
платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій 
запланованій модернізації системи електронних платежів Національного 

банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів 
має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів. Серед інших 
переваг для клієнтів банків Національний банк планує запровадження 

стандарту для здійснення платежів з використанням QR-кодів для учасників 
платіжного ринку. Використання QR-кодів, які міститимуть інформацію про 
IBAN, сприятиме спрощенню сплати рахунків та обміну платіжною 
інформацією. 
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СТРАХУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

Незважаючи на те що літак – один із самих безпечних засобів 
пересування, повітряні катастрофи все-таки відбуваються. Наявність 
страховки при авіаційних подорожах повністю виправдане і потрібне не 
менше, ніж при пересуванні по землі. Адже у випадку авіакатастрофи мова 
йде про десятки людських життів і матеріальний збиток, що обчислюється 
сотнями мільйонів доларів. 

Як відомо, під авіаційним страхуванням розуміється страхування будь-
яких ризиків, походження яких пов'язане з авіаційною діяльністю. Наприклад, 
можуть бути застраховані повітряні судна, авіаційна відповідальність перед 
третіми особами, перед пасажирами й перед власниками вантажу, що 
переправляється повітрям. Сюди ж входить страхування членів екіпажа та 
наземного персоналу від нещасних випадків, «військові» ризики, 
громадянська відповідальність власників аеропортів і служб аеропорту й 
багато інших ризиків. 

Одним з факторів, що призводять до розвитку ринку авіаційного 
страхування, є збільшення парку повітряних судів, у першу чергу західного 
виробництва, які мають потребу в страхуванні.  

Серед ринкових тенденцій останнього років можна виділити 
консолідацію галузі. Все більша частка ринку концентрується в руках 
декількох компаній. Зауважимо, що авіаційне страхування є обов’язковим 
видом страхування. Розглядаючи даний вид страхової діяльності зауважимо, 
що в обов'язковому страхуванні страхові відносини виникають за наявності 
певних умов, а саме: 

– законодавче встановленого переліку об'єктів, які підлягають 
обов'язковому страхуванню, а також механізму забезпечення його реалізації; 

– охоплення об'єктів обов'язкового страхування без заяви страхувальника; 

– безумовної дії обов'язкового страхування, незалежно від порушення 
терміну сплати страхувальником страхових платежів. 

Зауважимо, що обов'язкове (майнове) страхування втрачає силу тільки 
тоді, коли гине майно. 
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Щодо безпосередньо, питання страхування повітряних суден, доцільно 
розглянути об’єкти страхування. Отже, об'єктом страхування є майнові 
інтереси страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням і розпоряд-
женням повітряним судом. 

Страхові випадки: 
• Загибель повітряного судна; 
• Пошкодження повітряного судна; 
• Пропажі безвісти повітряного судна; 
• Загибель, пошкодження та зникнення повітряного судна; 
• Витрати, понесені по рятуванню повітряного судна [1]. 
Страхові компанії приймають на страхування будь-який з перерахо-

ваних вище страхових ризиків (або їх комбінацію), що наступили в 
результаті: 

• Події (в тому числі з вини пілота); 
• Землетруси, бурі, повені та / або іншого стихійного лиха; 
• Викрадення повітряного судна або окремих безпосередньо до нього 

відносяться частин; 
• Протиправних дій третіх осіб. 
Страхова сума визначається, виходячи з реальної або балансової 

вартості повітряного судна на момент укладання договору страхування. 
Франшиза по кожному повітряному судну визначається в залежності 

від страхової суми. При повній загибелі повітряного судна франшиза не 
застосовується. 

Страхові тарифи розраховуються індивідуально для кожного клієнта 
після заповнення заяви на страхування. 

Фактори, що впливають на вартість страхового продукту: 
• Страхова сума; 
• Регіони польотів; 
• Рік випуску повітряного судна; 
• Кількість капітальних ремонтів двигунів; 
• Які ризики потрібно застрахувати; 
• Чи мали місце збитки. 
Щодо відповідності переліку обов’язкових видів авіаційного 

страхування міжнародній практиці, можна зробити певні висновки. В 
авіаційному страхуванні надзвичайно важливе значення мають міжнародні 
норми та рекомендації міжнародних організацій, таких як ІАТА та ІСАО, які 
використовують у своїй повсякденній роботі усі авіакомпанії та аеропорти 
світу. Так, наприклад, є рекомендації щодо страхування відповідальності 
управління повітряним рухом, відповідальності паливно-заправних компаній 
та аеропортів і рекомендовані ліміти відповідальності. Тому, коли літаки 
іноземних авіакомпаній здійснюють посадку на аеропортах України, вони 
вимагають, щоб компанія, яка їх обслуговує, мала відповідне страхове 
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покриття. Страхування затверджених видів авіаційних відповідальностей в 
Україні здійснюється вже багато років за рекомендаціями міжнародних 
організацій, але і на сьогодні залишається багато суперечливих питань з 
точки зору страхового законодавства [2]. 
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СТАН ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

В УКРАЇНІ 

Світова практика свідчить, що капітальні інвестиції є важливим 
каталізатором виробництва, підвалиною стабільного економічного піднесення 
як окремих господарюючих одиниць, так і держави у цілому [1]. 

За річними даними Державної Служби статистики України обсяги 
залучення капітальних інвестицій підприємств України у 2018 році складають 
578,7 млрд. грн., що становить 129,1 відсотків до 2017 року. Приросту 
капітальних інвестицій у 2018 році досягнуто в 20 регіонах. Найбільш активно 
у 2018 році освоювались капіталовкладення в Донецькій (156,2%), Вінницькій 
(150,1%), м. Київ (47,2%), Дніпропетровській (40,5%), Черкаській (36,4%), 
Чернівецькій (24,3%), Чернігівській (22,0%). Найбільший спад інвестиційної 
активності відбувався у Миколаївській області (на 9,7% менше). 

Серед областей з освоєння інвестицій у розрахунку на одну особу ліди-
рують: м. Київ (69,0 млрд.грн.), Київська (23,2 млрд.грн.), Дніпропетровська 
(18,7 млрд.грн.), Полтавська (13,3 млрд.грн.) а найменше – Рівненська  
(6,2 млрд.грн.), Чернівецька (4,1 млрд.грн.), Луганська (1,4 млр.грн.) [2]. 

Провідними сферами за обсягами залучення капітальних інвестицій 
залишаються: промисловість – 94965,9 млрд. грн., будівництво – 36415,1 млрд. грн., 
фінансова діяльність – 6226,4 млрд. грн., діяльність транспорту і зв’язку – 
34700,1 млрд. грн., торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку – 23346,6 млрд. грн. 
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За 2018 рік порівняно з 2017 роком обсяги капітальних інвестицій у 
промисловість зросли на 39,5 %. Найбільше збільшилися обсяги капітало-
вкладень на розвиток мистецтва, спорту, розваг та відпочинок – на 122,1% 
(0,6% від їхнього загального обсягу) порівняно з 2017 роком, у оптову та 
роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 53,9 % 
(9,0%); у діяльність інформації та телекомунікації – 62,5% (5,1%); в державне 
управління й оборону; обов'язкове соціальне страхування – на 35,9% (7,7%); 
професійну, наукову та технічну діяльність – на 35,7% (1,9 %); у діяльність 
транспорту, складського господарства, поштову та кур'єрську діяльність – на 
32,0% (8,7%); в освіту – на 27,7% (0,8%); у фінансову діяльність – на 32,2% 
(1,8%). 

У 2018 році зменшення капітальних інвестицій порівняно з 2017 роком 
спостерігалось в наданні інших видів послуг – на 10,4% (0,1 % до загального 
обсягу капітальних інвестицій); у діяльності у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування – на 7,1% (2,0% до загального обсягу 
капітальних інвестицій). За іншими видами діяльності спостерігалося 
незначне зростання в порівнянні з 2017 роком. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 
залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких у 2018 
році освоєно 70,8% капіталовкладень, що на1,7 п.п. більше в порівняні  
з 2017 роком.  

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 
капіталовкладень становила 7,8% (на 1,2 п.п. більше порівняно з 2017р.).  

 
Рис.1. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування за 2018 рік. 
Побудовано за даними [2] (дані наведено без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та без частини тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), %. 
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За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 3,9% та 8,7% 

капітальних інвестицій, що відповідно на 0,5 більше та на 0,6 п.п. менше в 

порівняні з минулим роком. Частка коштів населення на будівництво житла 

становила 6,0%  (на 1,3 п.п менше) усіх капіталовкладень. В порівнянні з 

2017 роком значно скоротилися обсяги капіталовкладень за рахунок коштів 

іноземних інвесторів (0,3% у 2018 році проти 1,4% у 2018 році). Така 

структура джерел фінансування капітальних інвестицій, зокрема 

домінування в ній внесків за рахунок власних коштів підприємств, ставить в 

залежність розвиток підприємств та їх інвестиційну активність від їх 

прибутковості. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

інвестиційний потенціал країни розвивається і потребує формування 

ефективного механізму, здатного спрямувати заощадження на потреби 

виробництва. Інвестиційний потенціал країни залежить переважно від стану 

валових заощаджень. Аналіз інвестиційного потенціалу в Україні свідчить, 

що для активізації інвестиційної діяльності необхідно створити умови для 

залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій. Це обумовлює 

необхідність розробки стійкої інвестиційної політики, спрямованої на 

формування ефективного механізму, який забезпечував би інвестиційну 

привабливість в економіці. Аналіз інвестиційної діяльності показує, що хоча 

за останні роки і намітились певні позитивні тенденції в темпах зростання 

інвестицій в основний капітал, потреби країни в них є ще недостатньою 

мірою задоволенні [3]. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОРТЕЗІВ НА ХРЕБЕТ  

У ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ 

Сколіоз є однією із найпоширеніших хвороб у дітей та підлітків серед 

інших викривлень хребта. Традиційні методи терапевтичного лікування цієї 

хвороби сьогодні не завжди є ефективними, що призводить у подальшому до 

хірургічного втручання. 

Сколіоз (від грец. «scolio» – викривлений) – це хронічне прогресуюче 

захворювання хребта, що характеризується дугоподібним викривленням у 

фронтальній площині і скручуванням хребців навколо вертикальної осі. По 

мірі прогресування деформація відбувається також у сагітальній площині. 

Перебіг сколіотичної хвороби характеризується також торсією – скручування 

хребта навколо вертикальної осі, що спричиняє утворення реберного горба. Ці 

трансформації призводять до порушень функціонування дихальної, серцево-

судинної, травної та сечовидільної систем [3, с.106]. 

Причини сколіозу зазвичай поділяють на три групи, хоча фактори, що 

можуть спровокувати викривлення хребта, продовжують досліджуватися: 

первинні хворобливі чинники: порушення росту та розвитку хребців, 

вроджені клиновидні хребці, наявність додаткового ребра;  статико-динамічні 

чинники, що призводять до такого викривлення хребта, що виникає при 

довготривалому асиметричному положенні тіла внаслідок вкорочення однієї 

кінцівки, при наявності великих опікових та іншого походження рубців на 

одній стороні тіла; 

зниження опірності організму після тяжких захворювань в період 

інтенсивного росту організму [1, с.31]. 
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Лікувальна фізична культура (ЛФК) – це галузь медичної реабілітації та 
засіб фізичної реабілітації, що вивчає механізми терапевтичної дії на організм 
руху з профілактичною, лікувальною і реабілітаційною метою. ЛФК створює 
хворим умови активної фізичної та психічної участі у лікувальному процесі.  

У процесі лікування сколіозу ЛФК виконує ряд завдань: запобігання 
подальшому прогресуванню сколіотичної хвороби; розтягування скорочених 
м’язів і зв’язок на ввігнутій стороні хребта, зміцнення їх на опуклій стороні 
дуги; створення м’язового корсета для підтримки хребта; виховання і 
закріплення навички правильної постави. Крім того, лікувальна фізична 
культура поліпшує загальний фізичний розвиток пацієнта, функцію серцево-
судинної і дихальної систем [3, с.23-24].  

Якщо основною метою лікувальної фізичної культури є запобігання 
прогресуванню сколіозу, то ортези на хребет використовують з метою 
корекції деформованого хребта та грудної клітки. 

Лікування за допомогою ортеза на хребет повинне застосовуватися при 
явному або обґрунтовано очікуваному прогресуванні деформації, тобто 
розвиток сколіозу більш ніж на 5° протягом півроку. Область показань до 
лікування за допомогою ортеза на хребет при скривленнях грудного відділу 
лежить у межах між 20° і 40°, а також у межах між 20° і 30° для сколіозів 
поперекового відділу. При більших кутах деформації можливе призначення 
ортезу лише в разі відмови пацієнта від оперативного втручання.  

Протипоказаннями до призначення ортеза є: захворювання шкіряних 
покривів (дерматити, гнійничкові інфекції); підвищенна чутливість шкіри до 
тиску; захворювання дихальної та серцево-судинної систем, в тому разі якщо 
ортез може надати негативний вплив на перебіг соматичного захворювання.  

Ефективність застосування ортезу на хребет визначають відповідно до 
таких стандартів: первинна корекція сколіотичної деформації за допомогою 
ортеза повинна складати не менше 5° (корекція в ортезі більше 50 % – 
відмінно; корекція в ортезі 30–49 % – добре; корекція в ортезі 20–29 % – 
задовільно; корекція в ортезі менше 20 % – погано). При цьому ортез не 
повинен порушувати діяльність дихальної і серцево-судинної систем [2, 
с.167]. 

Використання ортезів на хребет у комплексі з лікувальною фізичною 
культурою уже має свої результати, висвітлені у статистиці. За описаною 
методикою з 1999 року було проведено лікування 1700 пацієнтів з 
ідіоматичним сколіозом, 1462 (86%) дівчаток і 238 (14%) хлопчиків. Було 
виготовлено 6752 корсетів. Позитивний результат нами був отриманий у 1592 
(93%) пацієнтів. До 96 (5,65%) пацієнтів застосовано хірургічне втручання у 
зв’язку з прогресуванням деформації, викликаним різними причинами 
(особливості перебігу захворювання, невиконання лікарських призначень і 
т.п.) [4, с.87-88]. Зважаючи на ці данні, можна зробити висновок, що дана 
матодика є ефективною і вагомою  у сфері лікування сколіотичної хвороби. 
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ВИСТАВКОВИЙ ТУРИЗМ 

Виставковий туризм – новий, але надзвичайно ефективний напрямок  

туристичної галузі України, яка нині динамічно розвивається. Туристичні 

виставки, ярмарки, салони, біржі – один з найефективніших способів 

просування продукції та послуг туристичних фірм на туристичному ринку. 

Ефект виставкової діяльності в туризмі посилюється за рахунок її масового 

характеру та значної кількості контактів. Вище вказане зумовлює більшу 

ефективність виставкової діяльності, як інструменту збуту туристичної 

продукції, порівняно з іншими. 

Процес участі туристичної фірми в роботі виставок можна умовно 

поділити на ряд взаємопов'язаних і взаємообумовлених етапів. Прийняття 

принципового рішення про участь у виставкових заходах вже саме по собі 

свідчить про досягнення туристичною фірмою певного рівня в своїй сфері 

діяльності [1]. Це пов'язано насамперед з тим, що виставка є місцем 

демонстрації передового досвіду. Вона навряд чи допоможе фірмі, що 

пропонує застарілі туристські продукти невисокої якості. У той же час участь 

в роботі виставки вимагає вкладення значних коштів, що може дозволити собі 

далеко не кожне туристське підприємство. Виставкова діяльність повинна 

бути чітко визначена необхідністю досягнення основних маркетингових цілей 

туристичного підприємства.  
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Для досягнення зазначених та інших можливих цілей визначальним є 

вибір конкретної виставки, в роботі якої буде брати участь туристська фірма. 

Зробити ж цей вибір досить непросто, хоча б тому, що щорічно проводиться 

величезна кількість виставкових заходів. Успішна виставка складається з 

таких аспектів: час і місце проведення виставки; авторитет виставки; 

чисельний і якісний склад учасників і відвідувачів; рівень ділової активності 

(кількість і загальний обсяг укладених контрактів) на останній виставці.  При 

цьому необхідно враховувати можливі навмисні і ненавмисні викривлення 

публікованих даних: можливість надання виставкових площ і послуг; умови 

участі у виставці; розробка чорнового варіанту кошторису участі фірми у 

виставці і вивчення відповідності витрат можливостям фірми; остаточне 

вирішення питання: участь в якій із виставок найбільш ефективно в 

досягненні поставлених цілей. 

Після того, як зроблено вибір на користь конкретної виставки, 

починається підготовчо-організаційний період. У першу чергу туристська 

фірма інформує оргкомітет виставки про свою участь в ній шляхом подачі 

відповідної заявки. Паралельно з цим вирішується ряд організаційних питань, 

таких як: розробка концепції та обсягу участі фірми в роботі виставки;  

складання переліку виставляються продуктів; відбір та підготовка персоналу 

(комерційного, обслуговуючого, стендистів, перекладачів); розробка планів 

комерційної роботи, реклами і протокольних заходів; вибір можливого 

посередника (агента), який надає послуги у забезпеченні участі у виставці;  

визначення розмірів необхідних виставкових площ і об'єму різних 

матеріальних і фінансових ресурсів; підбір та виготовлення рекламних та 

інформаційних матеріалів, розробка експозиції; укладення договору з 

оргкомітетом, передача йому плану виставкового стенду, а також замовлення 

на необхідне обладнання та послуги. 

Після вирішення зазначених питань стає можливою розробка остаточної 

кошторису участі фірми у виставці. В середньому витрати великих фірм на 

участь в виставкових заходах складають 15–30% усіх коштів, що 

витрачаються на маркетингове комунікації.  

Після офіційного відкриття виставки настає самий напружений і 

відповідальний етап роботи в ході її функціонування. Особлива роль в 

забезпеченні успіху в виставкової діяльності належить стендистами - 

співробітникам, які працюють у публічній зоні експозиції, біля стенду фірми. 

Зазвичай заздалегідь (за день-два) стає відомо, що виставку відвідають 

високопоставлені гості, іноземні делегації, представники преси або 

телебачення (про це можна впоратися в оргкомітеті виставки). У такі дні 

присутність керівника на стенді може сприяти укладенню вигідних 

контрактів, освітленню, діяльності фірми в пресі або на телебаченні [2]. 
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Після завершення виставки, демонтажу експозиції, в обов'язковому 

порядку повинен бути зроблений аналіз підсумків участі фірми у виставці. 

Результати роботи виставки можна умовно поділити на дві групи: 

організаційні; комерційні. При підведенні організаційних підсумків велику 

допомогу може надати журнал, який вівся під час підготовки і роботи 

виставки. Такому аналізу можуть суттєво допомогти відповіді на питання всіх 

хто брали участь у підготовці та проведення виставки.  

Комерційні результати стосуються об'єктивних показників (кількість 

відвідувачів, які оглянули експозицію фірми; обсяг укладених контрактів; 

кількість розданих рекламних та інформаційних матеріалів тощо). 

Отже, виставкові заходи займають особливе і важливе місце серед 

інструментів сучасного туристичного маркетингу. Вони надають 

туристичному підприємству великі можливості одночасного розповсюдження 

і отримання широкого спектру економічної, організаційної, технічної, 

комерційної інформації за відносно низьких витрат. Виставкові заходи в 

туризмі є ніби дзеркалом розвитку галузі, біржею інформації, показником цін, 

а також засобом прогнозування кон’юнктурних змін. Участь в роботі виставок 

та ярмарок – активний та потужний засіб формування маркетингових 

комунікацій туристичних підприємств. Одночасно це складний комплекс 

прийомів та засобів, що відображають основні елементи маркетингового 

комплексу – рекламу (друковану, стендову тощо), пропаганду, особистий 

продаж (праця стендистів), стимулювання збуту, розподіл сувенірів, 

надавання знижок тощо. Зрозуміло, що за допомогою виставкових заходів 

неможливо вирішити всі маркетингові проблеми фірми, але ці заходи є 

незамінним засобом маркетингової комунікації, яким туристичне 

підприємство не повинно нехтувати. 

Щодо України, то вона на світовому туристично-виставковому ринку 

вперше заявила про себе як самостійний партнер в 1993 р. – на Варшавському 

туристичному ярмарку та Туристичному салоні в Познані. У 1994 р. почалася 

атестація туристичних та готельних підприємств та організовано перший в 

Україні Міжнародний турсалон „Україна-94‖, в роботі якого взяли участь 

79 фірм з 26 країн Європи, Азії, Америки, а також 226 вітчизняних 

туристичних фірм. З 1994 р. щорічне проведення в Києві, (в жовтні) 

Міжнародного туристичного салону за участі Автоекспо (української 

виставкової компанії) стало традицією, що сприяє підйому туризму в нашій 

країні (ця виставка належить до 20 найбільших у Європі). В період сучасності 

Україна бере участь у ряді заходів які відбуваються у Туреччині, Німеччині, 

Японії, Франції, Білорусі, Сінгапурі, Канаді, Великобританії, Польщі, Іспанії 

тощо. Під час проведення даних заходів приділяється увага туристичним 

можливостям України в рамках проектів у яких брала участь дана країна [3]. 
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