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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Гончаров Г.М., 
доцент, к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних наук 

Харківська державна академія фізичної культурі,  
Україна, м. Харків 

ГЕРОНТОЛОГІЯ В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ 

ОСМИСЛЕННІ 

Новітня історія значно змінила світоглядні постулати людства. У 

цивілізації європейського типу осмислення геронтології [1] на соціальному 

інституціональному рівні позбулося більшості культурних позицій, властивих 

їй в минулі історичні епохи. Традиційні моделі геронтології стали або не 

актуальні, або втратили свою домінантність. Демографічне старіння людства 

призвело до драматичного розриву між біосоціальними і духовними 

аспектами старості: з одного боку, через соціоекономічні факторів і розвиток 

медицини значно збільшилася тривалість життя, з іншого боку, нове 

символічне значення старості носить ознаки відкритого, недостатньо 

осмисленого феномена що почав формуватися в свідомості соціума.   

Тому філософсько-релігійне осмислення геронтології в сучасному світі, 

еволюції та трансформації архаїчних типів осмислення похилого віку стає 

надзвичайно важливим питанням, що заслуговує пильного розгляду в 

контексті складних гуманітарних проблем сучасності. Різні християнські 

конфесії мають деякі відмінності в осмисленні геронтософской проблематики, 

проте магістральне розуміння старості є незмінним, оскільки воно відбува-

ється зі Світого Письма. 

Оскільки всі християни визнають Біблію як сакральне першоджерело, 

саме біблійний образ старості є визначальним у ставленні до цього феномену. 

Біблійні тексти задають певний тон християнській аксіології старіння, в якій 

відзначені ціннісні грані старості і створений ідеальний образ мудрого 

праведника, який є наставником для християнської громади. У Старому і 

Новому Завіті немає і згадки про те, що перед людиною стоїть завдання 

подолати старість.  

Людське старіння в християнстві, на відміну від інших релігійних 

традицій (наприклад, зороастризмі і буддизмі), не є феноменом, який виникає 

зі сфери всесвітнього зла. У Святому Письмі смерть багато разів згадана в 

підкреслено негативному сенсі. За словами апостола Павла, це останній ворог, 

який буде знищений Христом в есхатологічному майбутньому: «Знищений 

буде останній ворог – смерть» (1 Кор., 15; 26-28). Смерть і старість в цьому 
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контексті виступають як певна антиномія: смерть є зло, старість же є 

ймовірним порогом до майбутнього вічного життя. Старіння несе неминучу 

перспективу фізичної смерті і одночасно дає можливість переосмислити 

ставлення людини до Бога, значно зміцнити віру і підготувати себе до 

духовного безсмертя. В онтологічному сенсі старість є частиною Божого 

закону, що, як і інші таємниці, людина повинна прийняти зі смиренням. 

Тілесне буття людини в християнському світогляді пов'язано з категорією 

«тлінність», старіння і тління. Вони призводять до онтологічного і 

антропологічного применшення, порушуючи світову гармонію: душа не 

підпорядковується Богу, тіло ж не підпорядковується душі, підкорюючи її. 

Августин Блаженний відзначав потенційну можливість людини уникнути 

старості, всмоктавшись тлінне тіло в нетлінне: «Тіла праведних, які вони 

отримають після воскресіння ... не наживуть ніякої хвороби або старості і не 

помруть ... тому, що безсумнівно і повністю підуть в непорушний дар 

безсмертя» [2, с.642]. У християнському світогляді є розуміння тіла як 

джерела страждань, яке породжує нечестиві бажання, зваблює і спокушає душу. 

Поки людина знаходиться в тлінному тілі, спокуси не залишають її до 

самої смерті. «Шкіряні ризи», в які Бог одягнув перших людей, є покаранням 

за гріхопадіння. Пояснюючи розуміння плоті, В. Лоський зазначає, що 

«шкіряні ризи» – «це нинішня наша природа, наш грубий біологічний стан, 

відмінне від прозорої райської тілесності» [3, с.469]. Розвиток душі має свої 

етапи і закономірності, що відображають життєвий шлях людини від 

дитинства до старості, але не тотожні йому. 

Антоній Великий писав: «як тіло, поки в ньому є душа, проходить три 

століття, а саме: юність, мужність і старість, так само три століття проходить і 

душа, прихована в тілі, а саме: початок віри, утвердження в ній і 

досконалість» [4, с.27]. Старість, таким чином, переживається в період твердої 

і щирої віри. Перспектива майбутнього воскресіння і приклад Христа роблять 

старість особливо важливим часом. Тілесні проблеми, які посилюються на 

схилі років, треба сприймати через призму страждань Спасителя, оскільки 

тлінне тіло завжди викликає важкі муки. Віра в те, що тіло відчуває 

трансформації в процесі воскресіння, робить тілесне життя осмисленим навіть 

в умовах важкого старіння. 

Проблеми останніх років життя дозволяють наблизитися до страждань 

Спасителя, відчути в собі потенціал надії і самопожертви. Тілесна неміч на 

схилі років може привести до зневіри, і тому старіння – це особливо важке 

випробування для християнина. Поки мирянин має сили і займається земними 

справами, часто для духовного життя немає часу. Саме в старості з'являється 

можливість зосередитися на духовному житті, приготуватися до вічності. У 

цьому полягає метафізичне значення старості. 

Життя особистості гармонійно вписується в розвиток створеного Богом 

світу, повторюючи керовану провидінням історію: «старість і смерть – це 
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моменти особистої есхатології в загальному процесі есхатології історичної» 

[5, с.113]. Таким чином, старість постає не як фінальна точка онтогенезу, за 

якою настає смерть і небуття, а лише як недовгий відрізок перед вічним 

життям; вона отримує, за висловом В. Розанова, статус «метафізичного віку», 

повного «інтересу і значущості» [5, с.348]. 

Згідно метафізичному значенню старості, вибудовані основи християн-

ської етики. Потенційна близькість, людей старшого віку, до «Царства 

Божого» повинна викликати повагу у інших віруючих. Саме тому християн-

ська (і не тільки) традиція категорично не схвалює зневажливого ставлення до 

старих людей. Так, Старий Завіт містить максими, які повинні бути 

беззастережні для кожного християнина: «Народ жорстокий, що не зважатиме 

старця» [Второзаконня, 28; 50]; «Не зневажай людину в старості її, бо ми теж 

постаріємось» (Сир., 8; 6). Християнська мораль дає настанови і щодо поваги 

до літніх батьків, зокрема, п'ята заповідь Декалогу говорить: «шануй твого 

батька і матір твою…» (Вих, 20; 12). Біблія засуджує тих, хто не дбає про 

членах сім'ї похилого віку. Ісус таврує книжників і фарисеїв, лжевчення яких 

призводять до відмови опіки над своїми старими батьками (Мр., 7; 9-13). 

Християнська етика чітко визначає і антиідеал старості. Святе Письмо 

засуджує людей похилого віку, які віддаються плотських гріхів: «Три роди 

людей душі моїй осоружні, і життя їхнє досить для мене бридке: пихатий 

бідняк, багатий брехун і старий, що з глузду з'їхав перелюбник» (Сир. 25; 3,4). 

Образ старого грішника, який не може встояти перед спокусами, є 

популярним предметом роздумів і сентенцій богословів. Людина, яка в 

молодості нехтує християнськими заповідями, приходить до похилих років 

спустошеним. Антоній Великий висловлювався так: «Якщо хтось в старості 

буває безсоромним і недолугим – він, як гниле дерево, не годиться для будь-

якої справи» [4, с.46]. 

Духовне життя породжує ідеал старості, яку характеризує «любов, 

радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, 

здержливість» [Гал, 5,22-23]. Мудрість і духовний досвід літньої людини є 

результатом тривалої роботи і терпіння. Євагрій Понтійський (IV н. е.) 

зазначав, що честь в старості є доказом працьовитості й ощадливості в 

молодості [4, с.302]. Люди похилого віку несуть певну відповідальність перед 

суспільством, вони повинні служити прикладом чеснот, віри і розсудливості. 

Мудрість – якість, яка повинна бути супутником старості - в християнському 

світогляді воно розширює свої смислові кордону. Це якість передбачає 

здатність дивитися на світ очима безгрішної дитини. Звільнення від суєтних 

думок і пороків повинно привести душу до первісного стану дитячої чистоти. 

Якої на превеликий жаль у сучасних дітей які виховуються в безбожних 

родинах немає. Як писав С. Булгаков, «святість, хоча і містить в собі 

виконання заповідей, сама перебуває по той бік добра і зла, так само і діти, 

стан яких, по словом Спасителя, є живою нормою Царства Божого, вільні від 
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уз моральності» [6, с.61]. Домінування духовної компоненти в християнській 

антропології призводить до своєрідної естетичної оцінці старості. Це вік 

особливої краси, властивої праведникам: «піднесеться, як у єдинорога ріг, 

сила моя, і старість моя - в чистому єлєє... Праведник, як фінік, розцвіте і, як 

кедр в Лівані, примножиться. Посаджені в домі по дворах Бога нашого 

розцвітуть...» (Пс. 92(91); 11; 12-16). Біблійна тема естетизації праведної 

старості зустрічається і в апокрифічних текстах: «Яків був старцем 

прекрасним ... Старість його була як юність людини в кольорі років, голова 

його була білою, як сніг, а волосся було густим і пружним як в ефіопа, і 

борода його біла спускалася на груди його, і очі його були веселі і блискучі, і 

були м'язи його, і плечі його, і руки його, як у ангела ... [7, с.122]. 

Таким чином, специфічним для християнського тлумачення старості є її 

високий ціннісний статус. Старість не є спокутою, стражданнями, тортурами, 

вона має свої завдання, обумовлені задумом Творця. Це той буттєвий етап, 

який найбільше відповідає християнським ідеалам, адже людина на схилі 

років виявляється в умовах, сприятливих для пізнання божественної благодаті. 

Значних змін зазнав хід історичного розвитку християнства і ставлення до 

проблеми людського довголіття. Відповідно до Священного Писання, це 

особливий дар, що дається Богом тільки праведникам як благословення: 

«Старість – це пишна корона, яка знаходиться на шляху правди» (Пт 16; 31). 

Старий Завіт містить багато прикладів довголіття патріархів (Адам, Мафусаїл, 

Ламах, Ной). Допотопна тривалість життя становила близько 900 років, після 

потопу, згідно з Божим задумом, людське життя скорочується до 120 років. 

Винятком можуть бути тільки ті старці, на яких покладена особлива місія. 

Наприклад, Євангеліє згадує про Симеона (Лк, 2; 39), який, згідно з 

апокрифів, прожив понад 300 років, чекаючи появи немовляти Ісуса і зустрічі 

зі Святим сімейством біля храму. Ів Шартрський (1040–1115 рр.) висловив 

популярну богословську думку про зв'язок між тривалістю життя і 

праведністю: благовоління Господа проявляється в поліпшенні життя на схилі 

літ, зате у нерозкаяних грішників життя коротшає [8, с.106]. Таким чином, 

довголіття праведника звеличує його духовний шлях, роблячи його земну 

місію важливою для передачі знань і традицій. Однак в християнській 

літературі присутня і інша точка зору: затяжне довголіття може виступати як 

прокляття, покарання за неправедну поведінку і порушення Божих законів. 

Євагрій Понтійський (IV століття н. е.) вважав довголіття покаранням за 

гріхи, вважаючи, зокрема, що грошолюбство призводить до безсилля, голоду, 

хвороб, злиднів і, головне, тривалої і тяжкої старості [4, с.303]. Показовою в 

цьому сенсі є відома апокрифічна легенда про Агасфера, шевця, який образив 

Ісуса, який потім благає про смерть, але змушений продовжувати своє 

порожнє земне існування [9, с.18]. Фома Аквінський вважав, що між земним і 

небесним блаженством існує внутрішня узгодженість і спадкоємність. В 

земному житті людина бажає здоров‘я і тілесних благ, однак вони також, ці 
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блага сприяють пізнавальним процесам, за допомогою яких ми досягаємо 

досконалого людського щастя [10, с.422-423]. Отже, людина не має права 

мріяти про досягнення похилого віку, оскільки стареча неміч заважає 

належним чином служити Богу [8, с.106]. 

Довголіття взагалі не повинно бути темою особливих роздумів для 

християнина: приклад Христа доводить, що довге життя не має цінності, 

важлива тільки його  насиченість вірою і здатністю до жертовної любові. 

Християнський провіденциалізм вчить, що Бог кожному відміряв свою 

довжину життя. Отже, хоча тривала старість отримує суперечливу оцінку 

(довголіття може бути або особливим даром для праведників, або прокляттям 

і покаранням за гріхи), головним для віруючого є смиренне прийняття своєї 

долі. Оскільки питання тривалості життя вирішувалося виключно через ідею 

провіденціального приречення, християнство довгий час не схвалювало будь-

які спроби зміцнення здоров'я з метою продовження життя. На відміну від 

іудейської традиції, в якій цінувалося довголіття, а турбота про здоров'я 

вважалося засобом осягнення Бога, в середньовічній християнській теології 

панувала ідея, що потреби тіла є другорядними. Згідно аскетичного 

світогляду, віруючий не повинен був турбуватися про тілесне, оскільки 

хвороби посилали Бог (як покарання) або диявол (як привід впасти в розпач), 

лікуватися можна було тільки сповідями і молитвами. 

Довгий час такі установки стримували розвиток наукових досліджень в 

анатомії і фізіології людського тіла. У 1135 році Реймский собор заборонив 

ченцям і кліру практикувати медицину, оскільки це суперечило теологічним 

принципам християнства. У наступні два століття ця тенденція утвердилася: 

лікарів, які здійснюють медичну допомогу перш, ніж пацієнт звертався до 

священика, відлучали від церкви [11, с.24]. 

Аксіологія християнського способу старості є результатом поєднання 

основ віровчення і деяких історичних нашарувань. Дослідження раннього 

християнства свідчать про те, що організація нової церкви запозичила деякі 

традиції архаїчних геронтократичних структур. Наприклад, часто вживане в 

Новому Завіті слово «пресвітер» (перекладається як старець / старица або 

старійшина) використовується для визначення отців церкви, одночасно воно 

може бути застосовано по відношенню до лідерів єврейської громади. 

У християнських громадах цим терміном стали називати виконавців 

богослужіння, які спочатку допомагали апостолам, а потім стали священи-

ками [12, с.49]. У ранньому християнстві спостерігаються також атавізми 

властиві архаїчному світогляду ідеї сакралізації тіла священнослужителя. 

Наприклад старі, божевільні, хворі, скалічені не допускалися в Кумранскую 

громаду, оскільки в ній повинні знаходитися тільки «ангели святі». 

Кумранская громада встановлювала максимальний службовий вік 60 років, 

оскільки не визнавала дієздатність осіб у більш старшому віці.  
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На становлення нового віровчення вплинув і поширений у народів 

Римської імперії культ предків. У ранньому християнстві було поширене 

вшанування померлих, яке фактично відрізнялося від давньоримських 

традицій (зображення духів у вигляді фігур, обожнювання їх в якості 

покровителів сім'ї); християнські поминальні ритуали також походять від 

язичницького культу шанування предків.  

На раннє християнство вплинула також архаїчна нечіткість вікової 

стратифікації суспільства. Основними факторами прогресування релігійної 

свідомості в літньому віці є зміна фізичного стану, переживання вікової кризи, 

потреба в осмисленні минулих і нинішніх подій в перспективі неминучої 

смерті. Основними рисами зміни релігійності старіючих людей є особисті 

переконання, що набувають характеру персональної віри, коли в одночас 

конфесійні положення інтегруються з досвідом особистого духовного життя; 

після чого активізуються релігійна поведінка і культова практика; посилю-

ється символізм і алегоричність релігійного мислення; відбувається переорієн-

тація каналів сприйняття, формується впевненість в адекватності внутріш-

нього бачення; розвивається діалогічність, виражена у вірі в можливість 

індивідуального спілкування з трансцендентними силами; посилюється 

моралізаторський компонент в спілкуванні з іншими членами соціуму тощо. 

Релігійність в старечому віці надає в основному позитивний вплив на 

особистість і сприяє поліпшенню життя літньої людини: більш активна участь 

у ритуальній діяльності дозволяє компенсувати пов'язані з віком втрати і 

обмеження, пом‘якшити переживання проблем тілесного старіння, прийняти 

факт смерті як природного закону буття, усвідомити сенс старості і в 

індивідуальному, і в онтологічному вимірі. Сутність геротрансценденціі 

полягає у виробленні стратегії особистого розвитку до останніх днів життя, 

переосмисленні базових життєвих категорій, зниженні інтересу до 

матеріальної сфері і соціальної активності, і навпаки збільшення  розвитку 

почуттів близькості до минулих поколінь і вищих божественних  сил. 
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Язык есть дыхание, сама душа нации... [2] 

Проблема свободы преследовала человечество на протяжении долгого 

периода и продолжает преследовать. Свобода мысли, совести, религии, 

мнений, слова обеспечивают право людям свободно обладать убеждениями и 

выражать свои мысли. Способом выражения при этом выступает именно 

язык. Свободой же обладает тот народ, который обладает возможностью 

свободно пользоваться своим языком. Крах СССР создал условия для 

реализации процесса огосударствления языков тюркских народов, 

пребывающих на протяжении долгого периода в условиях ограничения. 

Нацеленность правительств тюркских народов на восстановление языкового 

статуса обусловлена тем, что, как и сообщает великий общенациональный 
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лидер Азербайджана Г. Алиев, духовные ценности народа, его национальное 

своеобразие живут и развиваются благодаря языку [1]. 

В постсоветский период деятельность руководств тюркских народов 

включала необходимые меры по обеспечению  функционирования, развития и 

защиты языка, полной реализации его государственного статуса. Принятые в 

конце ХХ – начале ХХI веков меры, направленные на регулирование проблем 

развития тюркских языков, способствовали расширению их социальной, 

воспитательной, культурной, национальной функций. Были приняты законы, 

подтверждающие государственный статус языков многих тюркских народов, 

программы по обеспечению их развития и расширения сфер их влияния, 

решения по обязательному преподаванию их в образовательных учреждениях, 

увеличению числа книг, газет и реализации информационной политики на 

государственном языке, объявлению празднования дня «национального 

языка» и т. д.   

Процесс национально-культурной преемственности осуществляется в 

первую очередь путем сохранения языка и письменности как основной формы 

его существования – главными приоритетами культурной и образовательной 

политики государства. Поэтому проведение мер по восстановлению алфавита 

некоторых тюркских народов в постсоветский период следует считать 

целесообразным. О важности роли письменности и языка в развитие народа 

свидетельствуют исторические тюркские надписи, которые дают возможность 

препятствовать процессу исчезновения прожитого, превратиться в соучаст-

ников исторического прошлого тюркских  народов, узнать об особенностях их 

древнего культурного развития из источников древнетюркского письма. Это 

выявляет функцию тюркского языка как способа национально-культурного 

самовыражения в виде словесного выражения национального духа, 

отображения патриотически-настроенного характера деятельности тюрков, 

способа передачи главных переживаний за судьбу народа, его далекого 

будущего. При этом язык является как средством выражения национального 

духа, так и основой для его появления. «Язык дает чувству выражение, и сам 

вызывает чувство» – пишет В.Гумбольд [3]. Иными словами, язык является 

как главным критерием существования народа, так и способом выражения им 

своего существования, а также его достоянием и ценностью. И поэтому 

попытки сбережения языкового наследия говорят о готовности народа к 

возвращению своей культурно-национальной самобытности.  

Если для субъекта отражения действующих реалий язык предстает как 

средство выражения особенностей развития, то для тех, кто пользуется 

результатами развития – способом постижения реальности. А постижение 

реальности на своем родном языке: узбекском, азербайджанском, тофаларском 

и т. д. облегчает процесс национальной самоидентификации с одной стороны, 

создает условия существования и успешного развития языка с другой.   
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Постсоветский период, сопровождающийся попытками восстановления 

государственности и национальной самобытности, выдвинул на первый 

план вопрос ответственности руководств тюркских народов за сбережения 

узбекского, турецкого, азербайджанского, казахского, туркменского, 

таджикского, ногайского, тофаларского, кабардино-черкесского, карачаево-

балкарского, тувинского, алтайского, чувашского, уйгурского, гагаузского, 

татарского, башкирского, уйгурского, каракалпакского, караимского, 

крымско-татарского, хакасского и других тюркских языков.  

Язык как главный способ выражения особенностей культурного развития 

народа находит свое отражение в названиях мест его расселения. Неспроста  

топонимику называют «языком земли», которая выполняет ту же функцию 

сохранности национально-культурного своеобразия, что и обычный язык. 

Восстановление исторического названия мест обеспечивает возврат народа в 

тот период исторического развития, когда он потерял возможность отстоять 

свои права на принадлежность ему той или иной территории. Это объясняет 

важность топонимов в вопросе исторической обособленности народа, так как 

в большей мере они свидетельствуют о его проживании на этой территории, 

название которой является отражением и результатом его культурного 

развития. На этой основе в ходе распада СССР и после него  городам Гянджа 

(бывший Кировабад) [6], Худжанд (бывший Ленинабад) [4], Бишкек (бывший 

Фрунзе ) [5], Тараз (Джамбул) и т. д. были возвращены их исторические 

названия. Значимость возвращения городам исторического названия объясня-

ется способностью топонимов сохранять и передавать культуру народа через 

поколения, в противном случае у народа теряется возможность осознания 

территории как исторически исконной земли, а тем самым и возможность 

осознания себя собственником национально-культурного наследия.   

С целью оценки состояния языков мира со стороны ЮНЕСКО в 2010 

году был создан, так называемый, «Атлас языков мира, находящихся под 

угрозой исчезновения», где указано о пребывании на грани исчезновения 

таких тюркских языков, как башкирский, кабардино-черкесский, кумыкский, 

тувинский, якутский, долганский, чулымско-тюркский,  и др., что вывело на 

передний план вопрос проведения необходимых мер  в данной сфере.  

Проведение неоднократных государственных мер по улучшению условий 

для развития языка тюркских народов следует считать похвальными, однако 

ответственным в большей мере за судьбу языка является субъект – сам народ 

как главный носитель языка. Ведь сохранение тюркского языка на 

протяжении тысячелетий говорит о способности тюркского народа сохранить 

его и в будущем, ибо язык является достоянием предков, которым 

необходимо дорожить. Язык – это все, чем дышит народ и все, что оживляется 

тем же народом. Ведь как и сообщает К.Д.Ушинский: «вымер язык в устах 

народа  – вымер и народ» [7]. 
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ІСТОРИКО–ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  

ФЕНОМЕНУ ОСОБИСТОСТІ В РЕЦЕПТИВНОМУ ПОЛІ 

ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЗИҐМУНДА ФРОЙДА 

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem 

Abgrunde. 
© Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 –1900)            

«Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen» (1883 –1885) 
 

Актуальність дослідження. Особистість, як соціальний індивід приймає 
активну участь в трансформації світу і є суспільно значущою фігурою, яка 
наділена індивідуальними і загальнолюдськими рисами. Особистість пред-
ставляє собою цілісну макросистему (за Санніковою О.П.)

1
, рушійною силою 

соціального і біологічного розвитку якої є конфронтація між протилежними 
полюсами психіки (Я – Ego і Воно – Id), яка сприяє реактивації особистості. 

                                                         
1
 Прим. розглядає особистість, як макросистему українська дослідниця Саннікова Ольга Павлівна. 

Див. роботу: Саннікової О.П. (2013) – Багатовимірна концепція особистості / Ольга  

Павлівна Саннікова // Проблеми сучасної психології. – № 1. – С. 15-21. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_1_5. 
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При цьому pеактиваційний (відновлюючий) процес супроводжується 
діалектичною закономірністю змін, які допомагають їй встановити 
взаємозв‘язки з природним і соціальним середовищем.  

Ступінь наукової розробки. Серед численних науковців, які досліджували 
природу безсвідомого і вплинули на творчість Зиґмунда Фройда (1856– 
1939 рр.), варто виділити таких відомих лікарів: Ернста Вільгельма фон 
Брюкке, Вільгельма Флісса, Йозефа Броєра, Жанa-Мартена Шарко, Германа 
Людвіґа Фердинанда фон Гельмгольца, Ґустава Теодора Фехнера, Ґеорга 
Вальтера Ґроддека, Вільгельма Вундта, Адольфа фон Штрюмпеля; Ріхарда 
фон Крафт-Ебінґа.                     

З-поміж величезної когорти філософів і письменників, які сприяли 
творчому натхненню мислителя, варто також відзначити: Йоганна-Вольфґанґа 
фон Ґете, Вільяма Шекспіра, Діогена, Емпедокла, Софокла, Платона, 
Арістотеля, Епікура, Тіта Лукреція Кара, Людвіга Фейербаха, Теодора Ліппса, 
Бенедикта Спінозу, Іммануїла Канта, Фрідріха Ніцше, Йоганна Ґотліба Фіхте, 
Ріхарда фон Фрідріха Bільгельма Йозефа фон Шеллінга,  Карла Маркса, 
Дітріха фон Гільдебрандта, Йоганна Едуарда Ердмана, Йоганесса Фолькельта, 
Йоганна Крістофа Фрідріха фон Шиллера, Артура Шопенгауера, Анрі 
Берґсона, Дені Дідро, Жан-Жака Руссо, Герберта Спенсера, П‘єра Ґассенді, 
Ґеорга Вільгельма Фрідріха Геґеля, Едуарда фон Ґартмана, Серена Обю 
К‘єркеґора, Франца Брентано, Карла Альберта Шернера і англійського 
натураліста Чарльза Роберта Дарвіна. Поділяв погляди Зиґмунда Фройда 

чесько-австрійський лікар-офтальмолог Карл Коллер. Крім того, ідеї вченого 

вплинули на творчість французьких філософів-постмодерністів: Жака Лакана, 
Жиля Дельоза, Жака Дерріди, Ролана Барта, Юлії Крістевої, Елен Сіксу, 
Мішеля Фуко, Клода Леві-Стросса і ін., а також на митців (письменників і 
художників): французького філософа Жана-Поля Сартра, Германа Гессе, 
Марселя Пруста, Стефана Цвайга, Вітольда Гомбровича, Джеймса Джойса, 
Пікассо і Сальвадора Далі та ін.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автору в рамках 
історико-філософської інтерпретації вдалося встановити, що внутрішній 
конфлікт між свідомою інстанцією (принципом реальності) і безсвідомою 
структурою (принципом задоволення) є детермінантою особистісної 
трансформації, тобто активації самосвідомості «Я» (Ego), яка підтримує 
цілісність і енергетичний баланс особистості. 

Метою дослідження є історико-філософська інтерпретація феномену 
особистості в рецептивному полі психоаналітичних поглядів Зиґмунда 
Фройда. 

Предметом дослідження є феномен особистості в рецептивному полі 
психоаналітичних поглядів Зиґмунда Фройда. 

Австрійський психоаналітик Зиґмунд Фройд основоположник теорії 
психоаналізу відзначився на початку XX-го своїми революційними погляда-
ми, які пролили світло на природу людської психіки. На переконання вченого 
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«ця теорія стає незаперечною завдяки тому факту, що в психоаналітичній 
техніці були знайдені засоби, за допомогою яких можна нейтралізувати 
(усунути) силу опору…» (тут і далі по тексту мій переклад – М. M.) [2, c.10]. 

З точки зору психодинамічного підходу, особистість є складною 
енергетичною системою, потужним енергетичним агрегатом. Зиґмунд Фройд, 
як і російський психолог, філософ-ідеаліст Микола Якович Грот (1852 –1899 
рр.) (прим. див. роботу «Поняття про душу і психічну енергію в психології» –
1897 р.) був прихильником законів термодинаміки (прим. зокрема закону 
збереження енергії)

1
, згідно з яким енергія може переходити з одного стану  в 

інший, але при цьому зберігається її якість. Дослідник стверджував, що 
енергія в обмеженій кількості є двигуном психічної активності людини. 
Зиґмунд Фройд був переконаний, що психічна активність

2
 та бажання людини, 

які пов‘язані з тілесними потягами, детерміновані інстинктами. Вченому 
вдалося довести, що «індивід дійсно веде подвійне існування – як самоціль і 
як ланка в ланцюзі, якому він служить проти або, у всякому разі, усупереч влас-
ній волі» [5, c.139]. Мислитель розділяв інстинкти на два блоки: (а) інстинкти 
життя (сексуальні інстинкти – лібідо (лат. lіbіdo)

3
 [Еros]), які активують 

функцію розмноження і є каталізаторами динамічного розвитку особистості та 
(b) інстинкти смерті – танатос (грец. Θάνατος) [Моrtido

4
], що спонукають до 

проявів агресії, жорстокості та сприяють деградації особистості.  
Зиґмунд Фройд стверджував, що інстинкти смерті підпорядковані  закону 

термодинаміки – принципу ентропії (прим. відповідно до якого метою кожної 
енергетичної системи є збереження динамічного балансу[рівноваги]).        

Дослідник розробив дві метамоделі психічної організації особистості. 
Топографічнa модель (нім. topographische Modell) (прим. див. роботу 
«Тлумачення сновидінь» – 1900 р.) складається з трьох інстанцій: 
(1) свідомості (нім. Bewusste); (2) підсвідомості (нім. Unterbewusste)  
та (3) безсвідомої структури (нім. Unbewusste), а також запропонував 
структурну[динамічну] модель (1923 р.) (нім. strukturelle [dynamische] Modell), 
яка так само, як і топографічна модель складається з трьох блоків: 
(1) свідомоcті «Я» (Ego); етичної структури (цензора) «Над–Я» (Über – Ich; 
Super – Ego) і безсвідомого «Воно» (Id).  

                                                         
1 Прим. філософське обґрунтування закону збереження енергії було запропоноване німецьким 

фізиком і лікарем Робертом Майером (1814 –1878 рр.), який створив концепцію природничо - 

наукового енергетизму, згідно з якою всі явища, що  відбуваються, в тому числі психічні і біо-

логічні процеси пов‘язані з рухом і перетворенням  енергії. Прихильником цієї концепції був ні-

мецький хімік, лавреат Нобелівської премії (1909 р.) Вільгельм Фрідріх Оствальд (1853–1932 pp.). 
2 Прим. під психічною активністю маються на увазі психічні процеси: сприйняття, уява, 

пам’ять, мислення. 
3 Прим. лібідо – це обмежена кількість психічної енергії, яка є активатором статевого 

потягу, який реалізується в сексуальних проявах поведінки. 
4 Прим. поняття «мортідо» було введено в науковий контекст учнем Зиґмунда Фройда австро-

американським психологом Паулем Федерном (1871–1950 pp. ) у 1936 році. 
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В рамках функціонально – структурного підходу між свідомістю (Я – 
Еgo), як інстанцією суб‘єктивної реальності і безсвідомою областю (Воно – 
Id), яка є каталізатором творчого потенціалу особистості і продукує психічні 
явища, що виходять за межі раціонального осмислення (сновидіння, 
гіпнотичні стани [явища сомнабулізму] і т. ін.) відбувається конфлікт. Вчений 
виявив, що на тлі цього протистояння виникають психічні феномени, які 
балансують на межі свідомості та безсвідомого. Адже, як передбачає Зиґмунд 
Фройд «свідоме бажання лише в тому випадку стає «збудником сновидіння», 
коли йому вдається пробудити рівнозначне безсвідоме і знайти собі в ньому 
підтримку і підкріплення»

1
 [6, c.423]. 

Найбільше мислителя цікавила природа таких явищ, як інтуїція і 
автоматизми – це дії підвищеної складності, які є результатом діяльності 
свідомості, але згодом після багаторазових тренувань (безлічі повторень) 
стають складовими області безсвідомого та інстинкти, що є структурними 
компонентами безсвідомого, але через деякий час можуть стати 
усвідомленими. Зиґмунд Фройд відзначав, підкреслюючи факт нез‘ясованої 
природи цих феноменів, що «на перший погляд, відмінності між цими двома 
явищами набагато більш вражаючі, ніж їх можливі аналогії» [4, c.14].                

Хотілося б також відзначити, що в контексті даного дослідження більш 
детально буде розглядатися структурна (динамічна) модель психічної 
організації особистості, складовими частинами (структурами) якої є (1) «Я» 
(Ego) – (2) «Над–Я» (Über – Ich; Super – Ego) і (3) «Воно» (Id)]. Відтак, 

базовою функцією безсвідомої структури «Воно» (Id) є задоволення 
вроджених, біологічних інстинктивних, примітивних бажань, первинних 
потреб (сон, вгамування голоду і спраги і т. д.), яке підтримує енергетичний 

баланс особистості. Крім того, безсвідома структура «Воно» (Id) є архаїчним 
(найстарішим) утворенням психіки і джерелом темної психічної енергію, що 
провокує біологічно детерміновані агресивні і сексуальні потяги, які 

безпосередньо впливають на життєдіяльність особистості. При цьому 
безсвідома структура «Воно» (Id) нагадує сліпого короля, що не усвідомлює і 
не враховує того факту, який говорить йому про те, що для того, щоб 
завоювати авторитет і реалізувати владу, спочатку потрібно заручитися 

підтримкою своїх вірних васалів. Домінування «Воно» (Id) в поведінці 
людини проявляється в імпульсивності, гордовитості, впертості і т. д. В свою 
чергу cвідома інстанція «Я» (Ego), як складова частина психічного апарату на 

відміну від безсвідомої ірраціональної структури, яка асоціюється з хаосом і 
порушенням правил є раціональною і несе відповідальність за прийняття 
рішень. Австрійський дослідник Харун Пачич зазначає, що «середня інстанція – 
це мислення, уява суб‘єкта як (cвідомої) діючої особи…» [1, c.15]. Втім, 

свідомість «Я» намагається в рамках певних об‘єктивних обмежень 
задовольнити вимоги безсвідомої структури «Воно» (Id). На думку Зиґмундa 

                                                         
1 Курсив автора – Зиґмунда Фройда. 
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Фройдa «дія Еґо тоді є правильною, якщо вона одночасно задовольняє вимоги 
Ід, Супер – Еґо та реальності, тобто знає, як узгодити їх вимоги» [3, c.13]. 
Цікавим є той факт, який підкреслює те, що «Я» (Ego) є еволюційним 

перетворенням «Воно» (Id), яке по відношенню до «Я» (Ego) відіграє важливу 
роль, оскільки виконує функцію енергетичного генератора і таким чином 
задовольняє його базові (первинні) потреби. З огляду на вищезазначену 

ситуацію, вчений стверджував, що «кожний з нас, людей, відповідає одному із 
незліченних експериментів, в яких це ragione (причина) природи проривається 
в реальність» [7, c.118].  

Психічна структура «Над–Я» (Über – Ich; Super – Ego) виступає 

морально-етичним імперативом особистості. Система етичних норм і 
цінностей необхідна особистості для ефективного функціонування в 
суспільстві. Фактично «Над–Я» є Еґо – ідеалом, який виконує контролюючу 

функцію і спрямовує людину до вершини досконалості та підкреслює 
значимість ідеалістичних тенденцій, цілей, які протистоять реальності. 

Висновки. В рамках нашого дослідження розглядався феномен 

особистості в контексті психоаналітичних поглядів Зиґмундa Фройдa і були 

отримані такі результати: 
1
по-перше, в ході дослідження було виявлено 

специфіку психічної реальності, яка характеризується стратифікованістю і 

представлена в розрізі інтрапсихічної боротьби: безсвідомих інстинктів 

(«Воно» – Id) і суспільних етичних норм (табу)(«Над – Я» – Über – Ich; Super – 

Ego). По-друге, встановлено, що «Я» (Ego), як центральна раціональна 

структура, виконує функцію контролю і відповідає вимогам соціальної 

реальності та намагається досягти компромісу у взаємовідносинах між 

«Воно» і «Над–Я», задовольняючи при цьому потреби «Воно», які 

підтримують цілісність і енергетичний баланс особистості. По-третє, 

доведено, що реальність змушує грати нас за своїми правилами і з цього 

випливає, що якщо в структурі особистості буде домінувати «Воно» (Id), то 

людина відноситься до психопатичного типу особистості, яка вирізняється 

серед інших тим, що не звикла рахуватися з потребами інших людей і дбати 

про їх благо та намагається постійно порушувати межі суспільних норм 

заради задоволення власних потреб. У випадку, якщо в психічній структурі 

особистості домінує «Над–Я», то ми можемо зіштовхнутися з високо-

моральною особистістю, яка обстоює пуританську позицію і слідує 

принципам, які відповідають високим морально-етичним ідеалам.   
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ПОСТЕПЕННОСТЬ И СКАЧКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ: ОСОБЕННОСТИ В ПЕРЕХОДНОМ СОСТОЯНИИ 

Общественное развитие востребует арсенал и постепенного накопления 
признаков, и скачкообразных сдвигов. При этом осуществление перемен 
включает в себя возможности как более мирного, спокойного взаимодействия, 
так и обострения противоборства, в котором сталкиваются не только прошлое 
с будущим, но и модели самого будущего. Зачастую именно такой период 
ожесточѐнной сшибки подходов востребует формирование прорывных 
инноваций: «Для всех народов бывает период сильной, страстной, 
бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда телом и духом. Это 
время великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время 
сильно, без видимой причины, но не без пользы для будущих поколений. Все 
общества проходили через этот период. Он даровал им их живейшие 
воспоминания, их чудесное, их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие 
идеи. Он необходим для жизни общества» [1, c.5]. 

Видимость прогрессивности / регрессивности зачастую не соответствует 
конечной объективно-исторической роли сил и явлений, как и отнесение 
втянутыми в конфликт современниками к факторам развития / деградации 
зачастую кардинально расходится с общим пониманием места событий в 
логике истории. Вместе с тем, если социально-политическое устройство 
сковывает и разрушает возможности свободного самодеятельного творчества, – 
это служит неоспоримым свидетельством порочности общественного поряд-
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ка. Напротив, всякое подлинно великое изменение означает и расширение 
масштабов творчества, и вовлечение на историческую арену растущего круга 
субъектов общественного процесса. Когда эпоха подвела к кардинальным 
преобразованиям, старающиеся их задержать губят свой уклад, обрекая на 
катастрофу культурно-цивилизационный мир. Эволюция, наталкиваясь на 
непреодолимое препятствие, прибегает к помощи революции. Природное 
происхождение нравственности также революционно, отличая собственно 
человеческий  уровень от животного сосуществования, уравновешивающего 
естественный отбор. Культивирование взаимной заинтересованности способ-
ствует началам взаимопомощи и самоуправления в общественном движении. 
Взаимопомощь и творчество – необходимые черты социально-человеческого 
развития. Природа же постглобализма оказывается восприимчива к 
социальным комбинациям потребительского самоограничения в пользу 
творческого процесса и индивидуальной самодисциплины ради реализации 
сущностных сил. Вместе с тем, суть творчества отнюдь не редуцируется к 
родовым (по сути своей – животным) стандартам типа «посадить дерево, 
построить дом, вырастить ребѐнка»: забота о жилище, потомстве, еде и т. д. 
свойственна и зверям. Дело – в просоциальных развитии и реализации 
уникальной одарѐнности каждого, что интегрирует жизнь человека и народа. 
При этом нравственно-духовный императив целеполагания прямо противо-
стоит деградации и хаосу: как при структурировании сакрального, так и в 
повседневной действительности. 

Переходный период, как правило, означает выведение основных 

противоречий на поверхность – в более или менее острой форме [2-5]. 

Спокойное вызревание нового в прежнем состоянии общественного 

организма представляет лишь один из составных элементов трансформаций. 

Внешние признаки созревания новой жизни общественного организма и 

чреватого его смертью угасания пугающе близки друг другу; смерть прежнего 

состояния не всегда означает переход в новое, иногда уничтожение 

(постепенное или катастрофически радикальное) оказывается абсолютным. 

Объективно-историческая востребованность сил эволюции и революции 

для решения актуальных вопросов и преодоления назревших проблем 

развития может предполагать разное соотношение средств мира и войны [6-

10]. Уровень антагонизма в противостоянии гражданских сил часто 

намеренно повышается внешними акторами для увеличения разрушительной 

составляющей трансформаций. Причѐм на этапе локальности культурно-

цивилизационных миров на место ушедшей (то ли в столкновении с 

пришедшей, то ли под давлением преимущественно внутренних причин) 

цивилизации когда-то приходила иная. Появление же глобальной 

взаимозависимости и интернационализации отношений, а также рас-

пространение и доступность оружия массового поражения ставит вопрос об 

угрозе не только локальной части человечества, но и ойкумене как 

целостности. 
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Элементы глобальной, региональной и национальной переходности на 

различных этапах преобразований для индивидуальных и социальных 

субъектов по-разному накладываются друг на друга и взаиморезонируют.  

К примеру, на осколках постсоветского пространства зачастую неравенство, 

основанное на наследственной передаче власти и имущества, дополнялось 

национально-этническим расколом, – вплоть до социокультурной сегрегации. 

А бескорыстный, нелицемерный патриотизм менялся на демонстративное 

верноподданичество правящему режиму. Витринно-показной характер 

имитационной псевдодемократии скрывал выбор националистического 

олигархата: отдача подлинного суверенитета и переход под внешнее 

управление за возможность получать часть прибыли. 

Человечество переживает бифуркационную пороговость своего сущест-

вования и ищет оптимальные пути в будущее; развитие является совершенно 

необходимым компонентом общественной безопасности. Укрупнѐнно: 

конкурируют два пути восстановления регулируемости основных процессов 

целостности: кастовое или социализированное устройство общества, – 

каждый из которых связан со своим представлением о нормативном, 

справедливым и желательным в образе жизни, направлениях индивидуаль-

ного и общественного изменения, структуре производства, распределения, 

обмена и потребления. В этот период особенно ощутимо качество баланса 

между жизнью народа и лидеров, соотношение институтов и личностей. Как 

показывает анализ исторического опыта и его сравнение с формированием 

черт постсовременности, обещанная либеральным капитализмом эмансипация 

личности оборачивается высвобождением животных инстинктов с утратой 

наиболее ценного – созидательного порыва модерна (например, связанного с 

этическим ригоризмом, верностью долгу, напряжѐнным трудом и т.п.). А ведь 

распространение беспринципности, превращѐнной в жизненной принцип, 

грозит в переходном обществе не просто безвекторностью шараханий, но и 

формированием гремучей смеси азефовщины и бонапартизма. Эффективным 

становится нахождение своих моделей обеспечения баланса роли институтов 

и личностей, объективного и субъективного факторов прогресса. Между тем, 

в прививаемых модой и образом жизни прихотях (в т.ч. противоестественных) 

и похотях (подчас – глубоко аморальных) погрязли как наследники рабовла-

дельцев, так и раболепствующие перед ними. Заметно возрастает и число 

профессиональных провокаторов, прикрывающих протестами свою отработку 

совершенно иных интересов, что было ещѐ раз предельно чѐтко выявлено, 

например, в фильмах М. Таратуты США-2020 «Охота на президента» и 

«Накануне». Опасность пропагандистского манипулирования (в частности, на 

выборах) – не только в подмене волеизъявления народа (в тех же США с 

коллегиями выборщиков, отсутствием наблюдателей, односторонностью 

прессы и т. д. фальсификации естественны), но и поляризацией противо-

стояний, чреватой переводом событий на совершенно другой уровень 
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эскалации взаимной озлобленности и борьбы. Одновременно призрачная 

победа в наиболее могущественной стране либерально-глобалистских сил над 

консервативными субъективно включила в себя не только масштабные 

фальсификации (в частности, при помощи «почтовой аферы»), но и опору на 

уличные движения, анархо-экстремистские и расово-ориентированные груп-

пировки. Произошла и централизация собственности-власти по отношению к 

ведущим социальным сетям и каналам СМИ, и вытаскивание в политику за 

счѐт их применения ранее вполне локальных, камерных кругов обывателей. 

Причѐм, как подтверждает практика, близость в восприятии обеспечивает 

именно обыкновенность, заурядность блогера, тогда как «высоколобая заумь» 

предполагает адекватный уровень подготовки и труд понимания. 

Сохранение вектора развития требует постоянного поддержания баланса 

между сохранением ранее обретѐнного и приобретением нового, стабиль-

ностью и изменением, соответственно, гибкости форм при накоплении 

социокультурной ткани ойкумены [11-16]. Интернациональный союз 

равноправных и свободных народов взаимодополняем ассоциацией таких же 

граждан в общественной жизни. Причѐм уже ближайшие годы могут стать 

критичными, решающими в определении архитектоники и вектора трансфор-

маций ойкумены, когда в обострившейся стратегической конкуренции 

культурно-цивилизационных миров определится «удельный вес», «место» 

каждого из них, уровень и образ жизни людей в нѐм. Линии геострате-

гической напряжѐнности возникают отнюдь не только соответственно 

объективной составляющей исторического процесса; зачастую они характе-

ризуют качество принимающих решения, их умение превзойти личные 

предубеждения для отражения логики трансформаций и найти путь 

эффективной защиты национальных интересов в меняющихся условиях. 

Например, необходимо обеспечить развѐртывание творческой активности 

населения, но отсекая антиобщественные проявления; поддержать 

многообразие интересов, но не позволить ему превратиться в разломы и 

противостояния. И период форсированных изменений в рамках перехода к 

новой практической и теоретической парадигме определяет не только 

ближайшие перспективы, но и сами орбиты дальнейших трансформаций. 

Весомыми факторами в складывании конечного вектора изменений 

выступают трансформации государства и воспитание человека. Физический и 

духовный разврат растлевает ценностно-смысловой, моральный стержень 

элиты. Остаѐтся просветительская (образовательная и нравственная) 

деятельность в широких массах, развитие гражданских качеств человека. 

Приоритетом становится народовластие, настоянное на базовых ценностно-

смысловых комплексах, сформированное пониманием нравственности и 

свободы и отторгающее попытки лицемерно-демагогического манипули-

рования, основанного на силе. 
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TEACHING OF AUTOBIOGRAPHICAL WRITINGS 

The conference material deals with the issue of teaching literature genres like 

autobiographies and memoirs at schools and universities. Revealing 

methodology of teaching literature in Azerbaijan and other countries is the 

main goal of thesis. Features of the methodology of teaching literature in 

school are determined by the fact that the university teacher should combine 

pedagogical, research, and organizational activities in his work. Lecturing the 

exact genres and how students receive the knowledge is both teachers’ and 

students’ collaboration. Autobiographies and memoirs are the genres which 

require special attitude either at schools or at universities and the key methods 

will be given in the article.  

Key words: teaching, literature, autobiography, memoir, lecturer, student. 

 

Autobiographies and memoirs are genres of literature which are taught at most 

of the universities of the world. Some schools where literature is predominant and 

prepare students to be a literary person offer the above mentioned genres to be 

studied. It is obvious that almost all memoirists and autobiography writers did not 

get its education, their writing skills were just based on their subjective attitude to 

the world on definite points. Methodology of teaching of definite genres is quite 

distinctive from the others. Memoirs and autobigraphies charge a tender approach, 

as its teaching claims to reveal all the facts and hidden emotions conceived on each 

line. 

The statement of the problem. Generally, teaching includes the principles and 

methods used by teachers to enable student learning. Though Azerbaijani schools 

have not provided this type of lessons yet, other countries are already experimented 

teaching aforesaid genres. It must be stated that, training these lessons schools and 

universities offer various strategies, as it will not be opportune to apply the same 

methodology used at the universities to school learners as well. Instructor: Chi-Fen 

Emily Chen from Taiwan university of Science and Technology proposes that 

teachers should not incite the literature and its genres, but should make school 

children do a lot of practices themselves. The main steps for them working 

independently are the activities based on autobiographical points, like gathering 

photos of their childhood till their current age and inscribe what has changed or 
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which new abilities or characteristics they have gained through those years. By 

discovering their selves the strategy will allow the students to penetrate the writers 

and the works written by them, and the genre at whole in the future. On seizing this 

task they may do it with the well-known person as well. The instruction for the 

activity is this: Pupils choose a prominent individual, write down the date of his 

birth and death, the main merit or service he has done during his lifetime, then a 

pupil may add his personal life including his or her parents, siblings, spouse and 

children. The activity may help a student to pick up the main dates and events while 

reading an autobiography. 

Methods of instructions at universities offer lecturing, demonstrating, 

collaborating, classroom discussion, debriefing, classroom action research. Lecturer 

applying these methods while introducing memoir work to the students might make 

the new material keep on their (students) mind for a longer period, of course, in 

addition if their knowledge on the same genres is based on school program. For 

instance, Banine‘s famous work ― Days in the Caucasus‖ can be considered to be a 

great topic for lecturing, as a teacher could clarify the entire work from the writer‘s 

point of view. It is known that autobiographies and memoirs are based on true 

events and stories of the writer altogether, so, it would be much more interesting for 

students to contemplate the real photos, some fragments of their lives demonstrated 

by the academic. During classroom discussion students may uncover the ironic sides 

of the situation and each student and a teacher may approach to delicate situation as 

they see it. One of the appropriate methodology of teaching autobiographies and 

memories is classroom action research, which gives a student personal ratio to some 

cases in work. Research work like questionnaires, interview, case studies set by a 

lecturer gives much more independence to the student to fulfill his job and deepen 

his knowledge on this field. When studying the memoir of a writer, it is necessary to 

use sets of demonstrative visual material, synchronistic tables, cartographic 

schemes. The set of visual aids can include: portraits of writers and those 

contemporaries who influenced his work, as well as their group portraits; 

reproductions of paintings by artists depicting the most important historical events 

of that time and individual episodes from the writer's life; photographs of places 

related to the life and work of the writer, copies of autobiographical documents and 

more. The main purpose of these manuals is to concretize students' ideas about the 

image of the writer, as well as the social and literary environment that influenced his 

worldview and work. Using synchronistic tables, students can reveal the most 

significant facts from the life and work of the writer, linking them with the socio-

political situation of this era, with the struggle in the literary movement of various 

directions. ― Days in the Caucasus‖ where the main hero Banine is the writer herself 

is an interesting character to investigate her and though she died in 1992 her literary 

heritage and some relatives which were closely bound to the writer are alive and that 

can be a precious resourse for a student to scrutinize her. Above mentioned research 
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methods are the very processes that a student might use in order to obtain the 

relative information about the memoirist‘s life. 

Teaching the delicate genres has another approach like cultural model, where 

the learner should get acquainted with the world culture and ideology as well as his 

own. From this regard, a student will obtain special features of national memory and 

will be able to differentiate them. For analysis, Mary Karr‘s ―The Liar‘s Cub‖ is 

taken to identify cultural aspects in the book. Mary Karr is an American poet, 

essayist and memoirist from East Texas. She rose to fame in 1995 with the 

publication of her bestselling memoir The Liars' Club. The work tells the story of a 

woman whose childhood was hard due to her father‘s attitude. Sometimes some 

psychological aspects of a writer cannot be changed, notwithstanding the past years. 

Mary Karr‘s inner world in Liars‘ Club and in reality where she still has some fears 

can be considered to be the same. My father comes into focus for me on a Liars' 

Club afternoon. He sits at a wobbly card table weighed down by a bottle. Even now 

the scene seems so real to me that I can't but write it in the present tense.‖ Her 

childish did not get away from her even when she was 40, she could not overcome 

her fear. This is the point when writers can‘t step up the important event in their life, 

and most times its reason is sad memories. Cultural model here is Karr‘s parent‘s 

being addicted to alcohol, in most American families where children are usually in 

depression as the good favor of family depends on parents. The common feature for 

families in most western countries take resources from joblessness and it brings to 

fatal ruins of child dreams at the end. 

However, it is precisely at the very first stage of studying a monographic topic, 

while getting acquainted with the autobiography of a writer, that one can awaken a 

student's interest in the work of this writer, and in his specific works, and in the 

works of his contemporaries, his predecessors and followers. Indeed, it is an 

autobiography that contains, the largest number of mandatory references, 

knowledge, information about other works of the writer, in addition to software. 

Though lection is basic form of teaching, it has some advantages over other forms 

of organization which is the most economical way of learning. It allows the 

academic to systematically and sequentially present the material in a short period of 

time (2 academic hours). The course of lectures introduces the student the 

fundamental foundations of the discipline being studied, allows him/her to 

significantly supplement the material of teaching and methodological manuals, and 

ensures the personal interaction of the teacher and students. Work with 

autobiography and memoir writers contributes to the development of students' 

interest in the personality of the writer and psychology: creativity, the development 

of interest in reading it: works, and also helps to familiarize students with the world 

culture, developing at this; and their creative and scientific-cognitive abilities and 

interests. 
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АРТ-ПЕДАГОГІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА  

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 

Сьогодні актуальним є застосування інноваційних інтерактивних методів 
в освітньому процесі, що передбачають можливість особистісного зростання, 
набуття студентами необхідних професійних компетентностей. Таким 
інноваційним інтерактивним методом є арт-педагогіка, яка представляє собою  
педагогічний напрям арт-терапії.         

У теперішній час методи арт-педагогіки активно застосовуються в 
закладах середньої та вищої освіти, як навчально-виховні експериментальні 
моделі. Разом з тим, Н. Шумакова наголошує на проблемі відсутності 
кваліфікованих викладачів для реалізації технологій навчання в галузі арт-
педагогіки. Це зумовлює актуальність означеної проблеми і, в першу чергу, 
необхідність обґрунтування дефініції поняття «арт-педагогіка» та її завдань.   

Арт-педагогіка – відносно новий педагогічний напрям, який з‘явився у 
середині минулого століття, що об‘єднує арт-терапію і навчання. Арт-
педагогіка має потужний потенціал, що дозволяє кардинально змінювати 
підходи в освітньому процесі на орієнтацією його, в першу чергу, на 
життєтворчість та розвиток креативності учня. Такі заняття мають значний 
розвиваючий та виховний вплив.     

О. Деркач зауважує, що арт-педагогіка – педагогічний напрям арт-терапії, 
що визначається як інноваційна, особистісно зорієнтована технологія розвитку 
дітей та молоді у контексті системи «природа-особистість-культура-соціум» 
шляхом організації їх конструктивного поєднання з мистецтвом у процесі 
сприймання вже існуючих або створення власних мистецьких творів [1, c.19].  

Т.М. Руденька запропонувала таке визначення: арт-педагогіка – це педа-
гогічна інновація, сутність якої полягає в залученні інформаційних, техноло-
гічних, аксіологічних, педагогічних та психологічних ресурсів мистецтва у 
процесі професійної підготовки фахівців в умовах ступеневої освіти [3].  

О.С. Шульженко під арт-педагогікою розуміє співпрацю та творчу 
роботу студента та педагога, «вплетену» у найрізноманітніші види навчальної 
та позанавчальної діяльності [7, c.261]. За визначенням Н. Шумакової, арт-
педагогіка – це гуманістична система освіти, яка поєднує засоби фізичної 
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культури і цінності мистецтва, що виявляють комплексний вплив на 
мотиваційно-ціннісну, духовну і фізичну сфери життєдіяльності особистості.  

У дослідженні Н.Ю. Сергєєвої арт-педагогіка розглядається як 

інноваційний практико-орієнтований напрям в педагогічній науці, який 

вивчає «природу, загальні закономірності, принципи, механізми й 

універсальні способи залучення мистецтва для вирішення різноманітних 

педагогічних завдань» [4, с.11]. Саме в цьому визначенні підкреслюється 

інноваційний характер арт-педагогіки на теоретичному й практично-

професійному рівні. 

Визначальною рисою арт-педагогіки, на відміну від традиційних навчаль-

них занять зі шкільного курсу мистецьких дисциплін, є: спонтанний характер; 

відсутність оцінювання продуктів художньо-творчого прояву дітей та 

безумовне їх прийняття; чітко виражений виховний та корекційний характер; 

терапевтична атмосфера спонтанної та безоцінної творчості [1, c.20].  

Т.М. Руденька вважає, що арт-педагогіка є міждисциплінарною галуззю 

теорії і практики педагогічної діяльності, вона об‘єднує теоретико-

методологічний та технологічний інструментарій мистецтва, педагогіки, 

психології, соціології, філософії, естетики і слугує інтеграції гуманітарних 

знань з метою якомога більш ефективної професійної підготовки фахівців 

різних спеціалізацій [3]. 

О.С. Шульженко зауважує, що арт-педагогіка розв‘язує такі проблеми:  

– полегшує навчальний процес (в плані розвитку і активації основних 

психічних категорій: сприйняття, увагу, пам'ять, мислення, уява) і викладачеві 

і студенту;  

– допомагає в зборі особистісного матеріалу для інтерпретацій і 

діагностичних висновків про студента;  

– забезпечує контакт між викладачем і студентами, створює сприятливі 

умови для ведення творчого діалогу;  

– розвиває рефлексивну культуру;  

– сприяє збереженню цілісності особистості студента [7, с.261].  

Цілі арт-педагогіки – пошук, розробка та впровадження засобів, методів і 

технологій, які сприяють більш якісному та ефективному навчанню та 

вихованню. 

О.С. Шульженко виділяє такі принципи арт-педагогіки: принцип само-

вираження і спонтанності. принцип унікальності, принцип співтворчості [7, 

с.261-262]. 

Л. Лєбеєдєва описує, що арт-педагогіка як педагогічний напрям арт-

терапії розглядається як різновид творчої діяльності з певним «лікувальним 

ефектом», який полягає в певній «соціальній терапії» особистості, корекції 

стереотипів її поведінки засобами художньої творчості, використання якої в 

освітньому процесі сприятиме розв‘язанню арт-педагогічних задач:  
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– діагностичні (отримання даних про індивідуальні особливості розвитку 

учня);  

– корекційні (корекція образу «Я», самооцінки, емоційно-вольової сфери, 

неадекватних форм поведінки, способів взаємодії з іншими людьми, 

саморегуляції);  

– психотерапевтичні – «лікувального» ефекту можна досягти завдяки 

тому, що у процесі творчої діяльності створюється атмосфера емоційної 

теплоти, доброзичливості, емпатії;  

– виховні (виховання коректного спілкування, співчуття, взаєморозуміння, 

взаємоповаги, формування морально-етичних цінностей);  

– розвивальні (виявлення прихованих талантів, відчуття успіху у дити-

ни) [2, c.25-26]. 

О.В. Сотнікова зауважує, що арт-педагогіка передбачає роботу зі здоро-

вою особистістю шляхом організації конструктивного союзу дитини та дорос-

лого у культуротворчому мистецькому просторі для реалізації таких завдань: 

1. Розвиток креативності як здатності до творчості і потреби творчого 

самовираження. 

2. Формування позивного самосприйняття для учня на основі 

самопізнання. 

3. Розвиток емоційно-вольової сфери учня. 

4. Гармонізація особистісного розвитку у тріаді «Я-природа-соціум». 

5. Забезпечення соціокультурної адаптації учнів. 

6. Психогігієна, турбота про психоемоційний стан учнів [5].    

Л. Лєбєдєва зазначає, що арт-педагогіка дає можливість суб‘єкт-

суб‘єктної взаємодії викладача і учня/студента в одному соціокультурному 

просторі з метою реалізації таких завдань:  

1) розвитку емоційно-вольової сфери майбутнього фахівця мистецького 

напряму;  

2) розвитку креативності, важливої і як особистісної, і як професійної 

характеристики фахівця;  

3) гармонізації особистісного розвитку майбутнього фахівця мистецького 

напрямку та його позитивної «Я-концепції» [2].  

На думку Т.М. Руденької, важливим є можливість арт-педагогіки вирішу-

вати завдання, близькі до професійно-педагогічних, оскільки арт-педагогіка:  

– дає можливість застосовувати інтерактивні технології навчання 

фахівців мистецького напрямку;  

– розвиває рефлексивну культуру і самоконтроль студентів;  

– сприяє розвитку всіх органів відчуттів, що є важливим для фахівців 

саме цієї галузі;  

– налагоджує комунікативний простір на заняттях;  

– полегшує мислительні процеси;  

– дає вихід негативним відчуттям, агресії та ін. [3]. 
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О.С. Шульженко описує, що організація спільних та індивідуальних 

творчих завдань, допомагає придбати цілий комплекс дуже важливих для 

соціального розвитку навичок, які сприяють досягненню емоційного благо-

получчя студента: визнання і прийняття іншого (успішно працювати з ким-

небудь можна, якщо розумієш цю людину), взаємодія, залученість в групову 

діяльність (людина стає членом спільноти людей, що виконують єдину 

задачу), комунікація в групі (неможливо виконати спільне завдання, якщо не 

навчився домовлятися з іншими людьми, не вмієш слухати іншого, не вмієш 

донести до нього свою ідею), відносини взаємозалежності в групі, підтримка і 

довіра, групова згуртованість (загальний успіх – це успіх кожного) [7, с.262]. 

Спільні та індивідуальні творчі завдання реалізується у вигляді арт-

педагогічного процесу – спеціально організованого педагогічного процесу 

взаємодії між педагогом та його вихованцями, учнями, спрямованого на їх 

всебічний розвиток, отримання знань, необхідних для життя навичок, 

невід‘ємною частиною якого є використання засобів мистецтва для вирішення 

дидактичних і психолого-педагогічних завдань та реалізації психолого-

педагогічних задумів [1, c.24].    

Ефективній реалізації такого освітнього процесу сприяє арт-педагогічний 

супровід – гнучка система дій, спрямованих на інтеграцію арт-педагогічної 

діяльності в освітній процес з метою його успішної реалізації, створення 

комфортного освітнього середовища, сприятливих умов для особистісного 

становлення, розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу 

суб‘єктів освітнього процесу, їх мобілізацію на активізацію прихованих 

резервів [1, c.24]. Арт-педагогічний супровід  містить елементи навчання і 

розвитку за допомогою засобів арт-педагогіки.  

На думку О.С. Шульженко, методи арт-педагогіки: спрямовані на уяву; 

включають ігри-завдання з інформаційним матеріалом; передбачають спільну 

образотворчу діяльність [7, с.262].  

О.В. Черевко визначає арт-педагогіку як галузь педагогіки, в межах якої в 

навчальному процесі використовується художнє мистецтво, музична та 

театральна педагогіка, а також художня арт-терапія, казкотерапія, фотоколаж 

та ін. [6]. 

О.В. Сотнікова описує, що арт-педагогіка передбачає тренінгові заняття 

із застосуванням спільної художньо-творчої діяльності. Повинні бути дві 

робочі зони: робоче місце учня (стіл, стілець), де він здійснюватиме 

індивідуальну творчу діяльність; вільна від меблів частина кімнати, де можна 

легко пересуватися, рухатися чи навіть танцювати [5]. 
Досвідом застосування арт-педагогіки в освітньому процесі є наша 

спільна зі студентами творча робота на навчальних заняттях. Наприклад, 
студентам першого курсу під час вивчення дисципліни «Вступ до 
спеціальності» ми давали завдання створити колаж «Моя майбутня професія». 

Колаж – техніка, що полягає у приклеюванні за допомогою скотчу, скріпок, 
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степлера, пластиліну тощо на основу різних «вирізок» – друкованих 
зображень на задану тему [1, с.139]. Матеріалами для проведення арт-
педагогічних занять є: олівці, матеріали, крейда, фарби, пензлі, папір, картон, 

клей, ножиці, нитки, пластилін, глина та ін. У нас також є успішний досвід 
інсценізації соціально-психологічного театру «Не стань жертвою злочинного 
бізнесу» (профілактика виникнення проблеми торгівлі людьми). Під час 

тренінгів комунікативності, особистісного зростання часто застосовуємо 
різноманітні методи арт-терапії. Наприклад, казкотерапія у вигляді 
застосування метафоричних асоціативних карток «Майстер казок» та 
подальшого малювання сюжету казки та ін.     

Для реалізації арт-педагогіки в освітньому процесі необхідно:  
1) активно використовувати художнє мистецтво для засвоєння 

інтелектуального і духовного досвіду майбутніми фахівцями;  

2) зважати на інтеріоризацію знань, умінь і навичок арт-спрямування, 
тобто подавати навчальний матеріал у різних модальностях на підставі 
існуючих у людини репрезентативних систем (візуальної, аудіальної, 

кінестетичної, полімодальної);  
3) налагоджувати суб‘єкт-суб‘єктну сферу в комунікативному просторі 

«викладач – студент» [3;7]. 
Отже, арт-педагогіка є інноваційною технологією навчання в закладах 

загальної середньої та вищої освіти. Арт-педагогіка поєднує у собі методи 
педагогіки та психології, що стимулюють до креативності, розвитку 
професійних компетенцій та самореалізації засобами художньої творчості.    
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ: СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ  

ІТ-ФАХІВЦІВ ДО ОСВІТНІХ ТРЕНДІВ 

Останніми роками у здобувачів вищої освіти змінилося ставлення до 

освітнього процесу та зросли вимоги до викладання та навчання, адже їх 

дорослішання відбувається паралельно до розвитку цифрових технологій. 

Перед педагогами постають нові виклики, необхідність адаптувати навчання 

до потреб студентів та їх вимог. Використання новітніх освітніх трендів 

дозволяє вплинути на умотивованість майбутніх фахівців до власного 

навчання.  

Відбувається зростання цифрового ігрового середовища у сфері розваг, 

масової культури і в якості академічної області навчання. Успіх цифрових ігор 

в індустрії комерційних розваг, що проявився в рекордних продажах консолей 

та масово завантажених багатокористувацьких онлайн-середовищах, 

стимулював дослідження їх впливу та актуальності в цифрову епоху [1]. 

Реальність дійсно переходить «у цифру». Ми спостерігаємо впровадження 

гейміфікації у різні сфери нашого життя. І перед педагогами не має іншого 

вибору як навчитись якісно використовувати сучасні освітні тренди, і 

гейміфікацію в тому числі, на користь освітнього процесу. 

З метою дослідження використання новітніх освітніх трендів у навчанні 

майбутніх ІТ-фахівців та розкриття потенціалу гейміфікації в освітньому 

процесі нами було проведено анкетування майбутніх ІТ-фахівців 

Національного університету «Чернігівська політехніка». В анкетуванні 

прийняли участь 127 майбутніх ІТ-фахівців, із них по 54 студенти набувають 

спеціальність «Комп‘ютерна інженерія» та «Кібербезпека», 15 студентів – 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» та 4 студенти – 

спеціальність «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології». У 

педагогічному експерименті взяли участь 57 студентів другого курсу, 32 

студенти третього курсу, 14 студентів четвертого курсу, 12 студентів першого 

курсу, 10 студентів першого курсу магістратури та 2 студенти другого курсу 

магістратури. З даної кількості респондентів 77,2 % – 98 студентів чоловічої 

статі і 22,8%, тобто 29 студентів – жіночої. 

За результатами анкетування було визначено найактуальніші для 

респондентів освітні тренди (рисунок 1), що надало можливість впорядкувати 

пропоновані тренди за значущістю для студентів у такий спосіб:  
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– практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати 

(45,7%); 

– microlearning (35,4%); 

– гейміфікація навчання (33,9%); 

– адаптивне навчання (персоніфікація, адаптація під студента, 

індивідуальна траекторія навчання) (32,3%); 

– компетентнісний підхід в освіті (27,6%); 

– розвиток підприємницького і дослідницького, критичного мислення 

(26%); 

– комбінування формального і неформального навчання (24,4%); 
– STEAM-освіта (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) (22,8%); 

– розширення сфери використання моделей змішаного навчання 

(поєднання он-лайн та оф-лайн частин) (21,3%); 

– проведення тренінгів (18,1%); 

– мобільне навчання (13,4%); 

– переформатування навчальних просторів, що включає перевернуте 

навчання (зміна ролі студента та викладача) (7,9%); 

 
Рис. 1. Найактуальніші освітні тренди для майбутніх ІТ-фахівців універси-

тету 

Гейміфікація увійшла в трійку найактуальніших освітніх трендів для 

майбутніх ІТ-фахівців. Даний освітній тренд обрали 43 студенти. Цей факт 

дає змогу стверджувати, що гейміфікація як напрям модернізації освітнього 

процесу є досить перспективним. 

Відповіді на наступні запитання дали змогу визначити значущість 

кожного із запропонованих освітніх трендів для майбутніх ІТ-фахівців та 

представити графічно отримані дані. На рисунках 2 – 4 відображено 

значущість найбільш актуальних, на думку майбутніх ІТ-фахівців. 
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Рис. 2. Значущість тренду «Практико-орієнтоване навчання, спрямоване 

на конкретні результати» для майбутніх ІТ-фахівців університету 

 
Рис. 3. Значущість тренду «Microlearning» для майбутніх ІТ-фахівців 

університету 

 
Рис. 4. Значущість тренду «Гейміфікація» для майбутніх ІТ-фахівців 

університету 

В наступній частині анкети студенти відповіли на наступні питання: чи 

впливає на рівень зацікавленості та вмотивованості до навчання використання 

викладачем інноваційних технологій під час викладання предмету; чи 

враховують у свої педагогічній діяльності викладачі університету 
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вищезазначені освітні тренди. Також студентам автор запропонував 

визначити необхідність впровадження та використання інноваційних засобів 

навчання в університеті, де навчаються майбутні ІТ-фахівці. Останнім 

запитанням респонденти оцінили їх вміння використовувати цифрові 

інструменти.  

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що, 

на думку майбутніх ІТ-фахівців 49,6% викладачів намагаються 

використовувати освітні тренди, але мають недостатньо підготовки та знань і 

потребують додаткового підвищення кваліфікації в галузі інноваційних 

технологій. 96,8% респондентів вважають необхідним впровадження 

інноваційних засобів навчання в освітній процес, що повинно стати 

орієнтиром при складанні навчальних програм. 93,7% опитуваних студентів 

відмітили позитивний вплив на їх вмотивованість використанням 

інноваційних технологій під час викладання предмету. Треба відмітити, що 

30,7% майбутніх ІТ-фахівців оцінили свій рівень вміння використовувати 

цифрові технології як середній, обумовлений цікавістю, 40,9% респондентів – 

як високий та 28,3% – як дуже високий. При чому свій рівень як середній 

оцінили в більшості студенти жіночої статі, що перекликається з висновками, 

викладеними у статті [2]. 

Використання засобів гейміфікації як освітнього тренду є досить 

доцільним для мотивації студентів до активної участі в навчанні. Подальша 

робота має на меті впровадження у процес навчання майбутніх ІТ-фахівців 

засобів гейміфікації з урахуванням правильного добору способів їх інтеграції 

у різні форми навчання. 
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TWO HIDDEN REASONS OF LOW STUDENT MOTIVATION 
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The purpose of the study is to define the hidden reasons for the low 

motivation of students of high educational institutions.  

Research methods are literature review and analysis of sources. 

Results. Over the past centuries higher education institutions have begun to 

accept several times more students. Going to university is no longer an 

outstanding achievement, but is taken for granted. Since almost everyone is now 

capable of entering the university, the problem of motivation to study after 

enrollment has arisen. 

Motivation can be internal and external [1]. If a student doesn‘t have an 

internal motivation, one should be motivated by external factors. A student with 

internal motivation is concentrated on the process of learning itself, when a 

student, who is motivated externally, is focused on rewards and achievements. 

When the level of motivation and interest of students for learning is increased 

through various motivational activities, there is a possibility that such students 

will invest all their time and effort to achieve set goals [2-4]. 

Douglas McGregor's Theory of Motivation, Theory X and Theory Y, says 

that students who do not enjoy learning, i.e. based on extrinsic motivation, must 

be constantly monitored by the teaching staff [5]. Such students are not beneficial 

to the education system, since they avoid responsibility, require additional efforts 

from teachers, and do not strive to acquire new knowledge. 

Students who, on the contrary, are intrinsically interested in learning and 

accept it as an exciting process, do not require a supervisor over themselves, as 

they are full of self-control and motivation [5]. 

Conclusions. 

From the above, we can withdraw two hidden reasons for the low motivation 

of students: 

1. The system of higher education has faced low student motivation as a 

result of the loss of selection of quality candidates. 
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2. Students belonging to the model of theory Y learn with students related to 

the model of theory X, which lowers the intrinsic motivation of students related to 

the model of theory X. 

Thus, we can talk about the problem of motivation among university 

students. Our immediate task is to study ways to increase student motivation in 

the current educational environment. 
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Изучение социальных проблем системы образования должно исходить из 
новой социологической парадигмы, ибо только новейшие общесоциологи-
ческие, теоретические и методологические подходы в сочетании с другими 
науками, в частности, эмпирическими материалами, полученными методами 
специальной /ведомственной/ социологии образования, должны не просто 
конкретизировать знания о сущности современного образования вообще, и 
высшего образования, в частности, но и рассмотреть его как саморазвива-
ющуюся систему, как опережающий фактор общественной жизни, основные 
направления, выявить тенденции, пути, формы и механизмы его функциони-
рования и развития, но самое важное, выработать практические рекоменда-
ции, направленные на разрешение противоречивых ситуаций, связанных с 
процессом глобализации, вхождением системы образования в рыночные 
отношения, с работой его отдельных структурных подсистем, давать им 
оценку с позиций гуманизма и общечеловеческих ценностей. 

Исследовав всѐ разнообразие подходов и направлений рассматриваемой 
проблемы, основываясь на результатах анализа эмпирического материала и 
реализуя принцип восхождения от абстрактного к конкретному, мы предприни-

маем попытку более полно проанализировать и раскрыть исследуемую тему. 
Проведенное нами конкретное исследование среди студентов и их 

родителей в ряде вузов Азербайджана показало: как по возможности 
охватываются и анализируются все аспекты исследуемой проблемы – 
социальные проблемы образования, проблема адаптации системы образования 
к переменам, происходящим в экономике, управлении и социальной сфере, 
социально-экономические проблемы в сфере образования, конъюнктурность 
образования, взаимоотношения студентов (школьников) – преподавателей 
(учителей) – родителей в образовательном процессе, раскрывается и 
обосновывается необходимость интенсификации ряда процессов в системе 
образования. Также особо уделено внимание роли материально-технической 
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базе учебных заведений в процессе подготовки квалифицированных кадров и 
демократизации учебно-воспитательного процесса. Выяснилось, что остаточ-
ный принцип финансирования не способствовал своевременному разрешению 
возникающих проблем, что приводило к неустранимым противоречиям в 
системе образования. Коренная перестройка общественной жизни, в т. ч. и 
реформы в системе образования позволили разрешить некоторые наболевшие 
противоречия, однако, большая их часть осталась пока ещѐ нерешѐнной. 
Более того, к ним прибавились новые проблемы, возникшие в процессе гло-
бализации, в ходе демократических преобразований общественных отноше-
ний и т. п. Переход страны к рыночной экономике обострил противоречия 
между устаревшими формами и структурами системы образо-вания и новыми 
потребностями общества, науки, культуры, ценностями глобализации, 
гражданского общества и правового государства. 

Анализ полученных в ходе теоретических и практических социологи-
ческих исследований данных позволили нам выделить группы проблем в 
системе (высшего) образования республики: 1) проблемы, связанные с качест-
вом подготовки специалистов; 2) проблемы, связанные с низкой удовлетво-
рѐнностью социальных ожиданий личности; 3) проблемы, обусловленные 
переходом общества к рыночным отношениям (приватизация вузов, статус 
частных вузов, трудоустройство дипломированных специалистов и т. д.), 
вследствие чего, в системе (высшего) образования остаются разобщѐнными 
учебно-воспитательный процесс, наука и производство, обучение носит преиму-

щественно информативный характер, не способствует усвоению необходимых 
в практической деятельности знаний и приобщению к достижениям мировой 
культуры, не соответствует современным реалиям уровень психолого-
педагогической и научно-социологической подготовки преподавателей. 

Вузами слабо используются возможности самоорганизации и саморегу-
ляции деятельности студентов, что обусловливает невысокий мотивационный 
уровень их образовательной деятельности, снижает творческий потенциал и 
стремление к освоению своей специальности. Престиж специалиста пока ещѐ 
низок, и самое главное – личность обучающегося всѐ ещѐ не становится 
центром внимания системы образования. 

В последние годы перед высшей школой Азербайджана встали новые 
проблемы, связанные с престижем различных специальностей. Резко сокра-
тился реальный спрос на специалистов в сфере материального производства. 
Обозначились тенденции уменьшения конкурса среди абитуриентов, посту-
пающих на технические факультеты и увеличения – на факультеты иностран-

ных языков, экономические, инженерные, юридические и медицинские. В связи с 
развитием аграрного сектора, наблюдается тенденция увеличения престижа на 
специальности в этой сфере. Следовательно, спрос диктует необходимость и 

расширения платного образования, в частности, в структуре высшей школы по 
соответствующим специальностям. Появились тенденции к созданию частных 
школ (лицеев, гимназий, образовательных центров, комплексов «детский сад-
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лицей-университет»). Очевидно появление в настоящее время многоуклад-
ности в сфере образования, что является положительной тенденцией, 
позволяющей более гибко реагировать на изменение социальных и 
личностных потребностей населения современного Азербайджана. 
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Проблема оптимизации процесса формирования личности детей – одна из 

фундаментальных, приоритетных и актуальных социальных проблем 

современности. Данный процесс имеет существенное значение для 

формирования социальной компетентности как для личности, так и для 

общества. В целом, анализ проблемы формирования и развития личности детей 

в условиях глобализации весьма актуален как в теоретическом, так и 

практическом отношениях.  

Перемены, происходящие в материальной и духовной жизни изменили 

взгляды азербайджанского общества на социальные ценности, семью, что, в 

свою очередь, отражается и на воспитании и формировании личности детей 

(молодого поколения). Трансформация социально-экономических условий 

жизни, проблемы процесса глобализации, поляризация доходов и др. привели к 

глубокой дифференциации общества, сформировав, с одной стороны, пока ещѐ 

немногочисленную благополучную среду для качественного воспроизвод-ства, 

воспитания и развития детей, а с другой – общая противоречивая ситуация 

разрушила уже достигнутый уровень. 

Все основные свойства и качества человека складываются в детстве, за 

исключением тех, которые приобретаются с накоплением жизненного опыта и 

не могут появиться раньше того времени, когда человек достигает определен-

ного возраста. В детстве складываются основные аспекты: мотивационные 

(интересы, цели, которые ставит); инструментальные (средства достижения 

цели); стилевые черты личности (темперамент, характер, способ поведения, 

манеры). Детский возраст является по своему содержанию и направлению 

развития наиболее сложным среди возрастных ступеней созревания и 

формирования личности.  

Развитие личности в детстве происходит под влиянием различных 

социальных институтов: семья, школа, средства массовой информации (СМИ) и 

социальная среда. В процессе развития личности от года до трех лет 

доминирует семья. В дошкольном детстве к семье добавляется общение со 

сверстниками, другими взрослыми, доступные СМИ. С поступлением в школу: 

сверстники, учителя, некоторые предметы и дела, СМИ. С подросткового 
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возраста: общение со сверстниками, друзьями. Далее идет самовоспитание и 

самосовершенствование личности. Кроме того, современные условия обучения 

и воспитания, в целом условия социальной среды, в которой живут и 

развиваются дети, являются катализатором для факторов, способствующих 

формированию личности детей и проблем, связанных с ними. В том числе 

среди указанных условий особо следует выделить развитие информационно-

коммуникационных технологий, трансформирующих когнитивное, психо-

социальное развитие детей в новое состояние. Различный уровень жизни, 

связанный с проблемами общества и семьи, новые условия жизни, в которые 

вступила страна в связи с глобализацией, все это, вместе взятое, способствовало 

тому, что данная проблема стала на столько актуальной. Вместе с тем, в целом 

социально-экономические преобразования в Азербайджане, повлекшие за собой 

снижение уровня жизни определенной части населения, изменение привычного 

уклада жизни и нравственно-ценностных ориентаций, ухудшение психо-

логического климата в семье и ослабление ее воспитательных и образова-

тельных возможностей, усиление агрессии по отношению к детям и т. п. 

являются причинами, которые обуславливают рост социального сиротства, 

безнадзорности детей и др. проблем детей, негативно влияющих на 

формирование личности детей. 

Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, 

жизненных принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, во 

власти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. Семья 

поощряет одни личностные влечения, одновременно препятствуя другим, 

удовлетворяет или пресекает личные потребности. Семья структурирует 

возможности достижения безопасности, удовольствия и самореализации. Она 

указывает границы идентификации, способствует появлению у личности образа 

своего ―Я‖. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы 

выдвигаются у ее старших представителей на первый план, зависит, какими 

вырастут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат и 

здоровье всего общества. Ребенок очень чутко реагирует на поведение взрослых 

и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания. 

Перевоспитать ребенка из проблемной семьи практически невозможно. Ребенок 

усвоил определенные правила, и общество будет расплачиваться за подобные 

пробелы в воспитании. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его 

первым и самым глубоким источником социальных идеалов, закладывает 

основы гражданского поведения. 

Важнейшим принципом организации воспитания является его комплек-

сность и дифференцированный подход. Комплексность означает необходимость 

воздействия по возможности на все стороны формирующейся личности (ее 

интересы, потребности, разум и эмоции), единство основных направлений 

воспитательного процесса – политического, трудового, нравственного, этичес-

кого и др. Необходимо максимальное разнообразие средств воспитательного 
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воздействия, их согласованность, целесообразность и мера. Наиболее полно и 

адекватно раскрыть место и роль воспитания в процессе становления личности 

помогает адаптивно-развивающаяся концепция социализации. Она позволяет 

ориентироваться в воспитательных воздействиях на целостного человека с 

учетом конкретных состояний и отклонений на каждом из его уровней: 

биологическом, психическом и социальном. Социализация человека продол-

жается всю жизнь, и это создает предпосылки для организации непрерывного 

воспитания творческой, мобильной личности. 

Научный подход к изучению формирования и развития личности детей, 

сформировался давно, поскольку эта проблема имеет такую же древнюю 

историю, как и само человеческое общество. Обучение и воспитание 

подрастающего поколения имеет большое значение для здорового 

функционирования общества, и потому испокон веков находилось в центре 

внимания общественности, государственных и руководящих в целом структур. 

Как подчеркивает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «организация 

обучения и воспитания детей – будущего Азербайджана на самом высоком 

уровне, охрана их здоровья находятся в центре внимания социально-

экономической политики, осуществляемой сегодня нашим государством. Фонд 

Гейдара Алиева также вносит важный вклад в работу, проводимую 

государством в данном направлении» [1]. 

В изменившихся условиях современной общественной практики возникла 

необходимость переосмысления характера внутрисемейных отношений, 

семейного воспитания и формирования на междисциплинарной основе 

современной концепции решения вопроса формирования и развития личности 

детей, отвечающей реалиям сегодняшнего дня, современной социальной 

политике нашего государства. От того, насколько оптимально, согласованно 

решается видимое противоречие между этими факторами, во многом будет 

зависеть гармоничное и эффективное обустройство будущего общества. 
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Романова О.В., 
к.психол.н., ст. викладач кафедри теорії та методик дошкільної і початкової 

освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Україна, м. Хмельницький 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ І САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

З розвитком «Я-концепції» особистості тісно пов‘язані такі психологічні 

механізми як ідентифікація і самопізнання. Поняття «ідентифікації» тлума-

читься як: 1) «ситуативне уподібнення (зазвичай, неусвідомлене) себе до 

значущого іншого як зразка, завдяки емоційному зв‘язку з ним …; 2) стійке 

ототожнення себе із значущим іншим, прагнення бути схожим на нього» [1, 

с.188]. Так, у процесі ідентифікації уявлення про себе є засобами порівняння 

індивідом себе з самим собою та з іншими людьми [10].  

Засновником теорії ідентичності вважається Е. Еріксон, який вперше ввів 

термін «ідентичність», що визначив як почуття приналежності особистості до 

певної історичної епохи і типу міжособистісної взаємодії, який є притаманним 

саме цій епосі. Ідентифікація людини, за Еріксоном, полягає у розвитку 

універсальної адаптаційної структури людської психіки та відбувається у 

процесі організації життєвого досвіду в індивідуальне «Я». Також він вводить 

поняття психосоціальної кризи, під яким розуміє обов‘язковий етап розвитку 

особистості в процесі ідентифікації та трансформації від однієї ідентичності 

до іншої. Його послідовники дійшли висновку, що психосоціальна криза, 

тобто криза ідентичності, відбувається внаслідок змін не тільки на 

особистісному рівні, внаслідок набуття людиною індивідуального життєвого 
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досвіду, а й через трансформації в суспільстві, коли докорінно змінюється 

життєвий досвід певних соціальних груп та цілих народів [14]. 
Ідентифікація, з подачі З. Фройда та представників психоаналітичного 

напрямку, це – процес самоототожнення однієї особи з іншою, з групою, 
образом чи символом на основі встановлення емоційного зв‘язку з ними. 
Результатом цього процесу є особисте прийняття зовнішніх цінностей, норм, 
зразків, традицій. Первісною формою ідентифікації виступає механізм 
інтроекції як відкрите наслідування та дотримання зразку, що онтологічно 
обумовлено та яскраво виявляється у дошкільному дитинстві. Ідентифікація, з 
точки зору сучасної психології, є найважливішим механізмом соціалізації 
індивіда, прийняття ним соціальних ролей та групових норм, усвідомлення 
групової належності та формування соціальних установок. 

Проблема ідентифікації постає перед особистістю не лише як 
пізнавальна, а й як життєво-практична, бо особистість упродовж свого життя 
намагається ототожнювати себе як ―нормальну людину‖, тобто зі зміною 
референтних (значущих для себе) індивідів, груп, інститутів, цінностей, 
орієнтацій особистість самоконструює ―Я–концепцію‖ з урахуванням 
власного самопочуття. Ідентифікуючись, особистість бере на себе певну роль 
із обов‘язковим набором прав, привілеїв та обов‘язків, засвоює й відтворює 
політичні цінності, погляди, ідеали. 

Самопізнання людини відбувається за допомогою самоспостереження, 
аналізу наслідків і результатів власної діяльності, ставлення до неї з боку 
оточуючих і т. ін. [1]. 

Можна сказати, що процес самопізнання включає в себе самоспосте-
реження, рефлексію, самоаналіз та самооцінку. 

Самоспостереження – спостереження за своїми діями, вчинками, 
думками, почуттями. Воно є необхідною передумовою контролю особистості 
за власною поведінкою і діяльністю. При дослідженні деяких особливостей 
перебігу переживань спеціально організоване спостереження може виступати 
як цінний науково-дослідницький метод. Спостереження – суто людський 
метод пізнання об‘єктивної реальності. Воно вимагає активізації всіх 
психічних процесів особистості, особливо уваги і мислення [4, с.165]. 

І.І. Чеснокова виокремила два рівні самопізнання. Перший рівень харак-
теризується тим, що особистість засобами самосприйняття, самоспостере-
ження та самоаналізу порівнює себе, власну поведінкову діяльність з іншими 
людьми та їх поведінкою. Людина також враховує думку про неї з боку 
оточуючих. Таким чином, у певних ситуаціях з‘являються відповідні образи 
власного «Я», що об‘єднуються в недосконалий, дещо суперечливий «Я-
образ». 

На другому рівні самопізнання ускладнюється в зв‘язку з появою 
самоосмислення і самоаналізу. Особистість аналізує знання про власне «Я», 
що були отримані раніше, та поведінкову діяльність з урахуванням її 
внутрішнього компоненту (мети і мотивів). Водночас мотиви порівнюються з 
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соціальними нормами і вимогами людини до себе. У результаті дії 
самопізнання з‘являється «Я-образ» [13]. 

Вчені зауважують, що співпадання об‘єкта і суб‘єкта пізнання зумовлює 
появу труднощів у самопізнанні. Такі труднощі долаються внаслідок того, що 
людина пізнає оточуючий світ і власне «Я» за допомогою інших [9]. 

На думку науковців, процес самопізнання детермінується здатністю 
особистості до рефлексії та діалогу з власним «Я». Під рефлексією розуміють 
«мисленнєвий (раціональний) процес, спрямований на аналіз, розуміння, 
усвідомлення себе: власних дій, поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, 
станів, здібностей, характеру, взаємин з іншими, ставлень до них, власних 
завдань, покликання і т. ін.» [4, с.469]. Це осмислення людиною передумов, 
закономірностей і механізмів власної діяльності, соціального та індиві-
дуального способу існування; самоаналіз. Індивідуальна рефлексія – це не 
тільки інтроспекція власної психіки, а й осмислення своєї життєвої програми, 
принципів світовідношення, цілей, цінностей, вимог, установок, прагнень. 
Безпосередня психічна активність – пізнання, переживання, спілкування – 
невіддільна від її рефлексивного усвідомлення як засобу психічного 
самоконтролю і самовдосконалення. Результат індивідуальної рефлексії – 
образ ―я‖ – лише тоді адекватно відображає реальне ―я‖, коли аналізує 
предметні й суспільні форми активності індивіда, його включеність у систему 
суспільних відносин, спільну діяльність і міжособові комунікації. [4, с.157]. 
Отже, дією механізму рефлексії зумовлено появу в індивіда знань щодо 
процесу самопізнання. У процесі діалогу з власним «Я» чи внутрішнього 
діалогу розвивається самоставлення особистості, аналізуються характерис-
тики власного «Я», система цінностей. Здатність людини до рефлексії 
призводить до того, що самопізнання переходить у форму самовиховання. 

У процесі самоаналізу особистість стикається зі значними труднощами, 
які мають велике позитивне значення. Вдатися до самоаналізу, як до одного з 
видів самодопомоги у власному розвитку, дуже непросто. Від індивіда він 
вимагає великої рішучості і самодисципліни. У цьому відношенні самоаналіз 
не відрізняється від інших життєвих ситуацій, що сприяють особистісному 
зростанню, тому що людина стає сильнішою, тільки переборюючи труднощі, 
які стають на її шляху. К.Хорні зазначала, що спочатку здається, що пізнати 
себе – це дуже просто. Але це ілюзія. Люди, що ступають на обіцяну їм легку 
дорогу і невиправдано відчувають самовдоволення, вважаючи, що вони усе 
про себе знають, дуже часто розчаровуються, стикнувшись з першими 
серйозними труднощами і залишають пошук істини, як невдячну роботу. 
Людина повинна знати, що самоаналіз – це важкий, поступовий процес, часом 
болісний і неприємний, потребуючий усієї доступної конструктивної енергії. 
Спроби конструктивного самоаналізу можуть мати велике значення в першу 
чергу для самої людини. Вони надають їй можливість самореалізації, під якою 
К.Хорні розуміє, не тільки розвиток якихось особливих талантів, можливо, 
прихованих, пригнічених, але, що є більш важливим, і розвиток її потенційних 
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можливостей, як сильної і цілісної особистості, вільної від внутрішніх 
спотворюючих примусів [12, с.328]. 

М.Й. Боришевський і М.О. Резніченко зазначили, що судження індивіда 
про розбіжності у змісті його «Я-реального» та «Я-ідеального» характери-
зують самооцінку особистості [5;6]. Водночас відповідність чи розходження 
оцінки людиною власних якостей з її фактичними вимірами є свідченням 
адекватності чи неадекватності самооцінки [5]. Адекватна чи неадекватна 
самооцінка зумовлює розвиток позитивної або негативної «Я-концепції» 
особистості. 

На думку науковців, в узагальненій самооцінці людини відображається 
рівень її самоповаги і самоцінності [2;11]. Позитивна самооцінка призводить 
до появи самоповаги, що виявляється у відсутності суперечностей між «Я-
реальним» та «Я-ідеальним», позитивному самоставленні, почутті власної 
гідності. На противагу, низька самоповага може виступати свідченням 
зростання самосвідомості та потреби у самовихованні. 

Отже, самооцінка є важливим внутрішнім регулятором поведінки 
особистості. 

Становить інтерес підхід О.Т. Соколової до визначення психологічних 
механізмів розвитку «Я-образу» особистості. Дослідниця виділяє чотири 
групи цих механізмів: 1) приписування бажаних характеристик; у даному 
випадку людина не здатна пояснити належність таких характеристик до влас-
ного «Я»; 2) привласнення думок значущих інших про самого індивіда; пояс-
нюючи наявність певних якостей у власному «Я-образі», людина посилається 
на думку з боку інших людей; 3) порівняння себе з однолітками; індивід спів-
ставляє які-небудь характеристики у власному «Я» з відповідними характе-
ристиками в інших; 4) аналіз власної поведінкової діяльності (мотивів, дій) [8]. 

Отже, завжди необхідно мати сміливість бути відвертим із самим собою 
та, при необхідності, звернутися за допомогою. Але основним критерієм 
успіху є щоденна робота над собою – самопізнання, самоудосконалення, 
навчання, пошук, реалізація тощо. Тільки так можливо ідентифікувати та 
розвивати свою особистість! 
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Глобализация современного мира и, как следствие, появление в 
результате различных последствий как позитивного, так и негативного 
характера, заставляют человечество сделать определенные коррекции в 

понимании и использовании многих категорий, являющихся необходимым 
компонентом системы познания окружающей действительности и, 
соответственно, управления ею. Одной из таких категорий является категория 

национального интереса. 
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Несмотря на всю противоречивость глобализационных процессов, 
очевидным является тот факт, что в силу развития информационных 
технологий и всѐ более интенсивной коммуникации между различными 

субъектами международной действительности появляются новые возмож-
ности для более глубокого осознания и осмысления единства человеческого 
рода, общности его судьбы и взаимозависимости всех элементов общечелове-

ческого организма. Глобальные проблемы, с которыми столкнулось челове-
чество в последнее время, делают очевидной и неизбежной необходимость 
согласования и координации наших совместных усилий в борьбе с 
возникающими вызовами и угрозами, в числе которых в этом году появилась 

угроза пандемии коронавируса COVID-19, унесшей уже многие жизни по 
всему миру, подорвавшей мировую экономику, вызвавшей рост безработицы 
и другие проблемы. 

Естественно, что новые реалии требуют пересмотра многих вопросов, в 
том числе связанных с проблемой национального интереса. Действительность 
подводит нас к признанию того факта, что категория национального интереса 

должна быть рассмотрена в более широком контексте общесистемного или 
общемирового интереса. Естественно, встаѐт вопрос – готово ли всѐ 
человечество в настоящее время перейти на этот общемировой уровень 
понимания данной категории и, соответственно, еѐ реализации на практике. К 

сожалению, ответ на этот вопрос ввиду фактов, имеющих место быть в 
действительности, будет отрицательным. Человечество в целом ещѐ не 
достигло соответствующего уровня морального развития – многочисленные 

факты насилия и агрессии в современном мире подтверждают эту мысль. Но 
катаклизмы, происходящие в современном мире, и возникающие  вызовы 
неизбежно подводят нас к необходимости глубинной моральной трансфор-

мации, переоценке имеющих широкое распространение индивидуалис-
тических ценностей. Реальное положение вещей не снимает значимости и 
перспектив либерально-идеалистической парадигмы в осмыслении и решении 
существующих международных проблем.На повестку дня выходит проблема 

общемирового, общечеловеческого интереса. Необходимость выживания в 
новых условиях, зависимость этого факта от качества функционирования 
других социальных систем, всех существующих обществ заставляет 

пересмотреть многие аспекты нашей действительности и начать говорить об 
интересе, связывающем всѐ человечество, начать сознательно работать на 
сближение в нашем общем функционировании – формировать отношения 

уважения и любви друг к другу, определив и задействовав соответствующие 
социальные и организационно-правовые механизмы. Естественно, что вопрос 
национального интереса остаѐтся в силе, но параллельно обнаруживается 
необходимость в том, чтобы расширить его понимание, сдвинуть акцент в 

сторону формирования социальной солидарности на мировом уровне. 
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СТАТЕВОВІКОВИЙ АНАЛІЗ ПОХОВАНЬ ДОНЕЦЬКО-

ДОНСЬКОГО ВАРІАНТУ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ  

З ЕЛЕМЕНТАМИ ОЗБРОЄННЯ 

Сучасною системою історичної освіти легковажно мало приділяється 

уваги прадавнім часам. Акцент робиться на державницьких етапах 

розвитку нашої країни. Цей аспект, безумовно, створює викривлену 

систему уявлень молодого покоління про історичні процеси на теренах 

нашої держави. Л.Л. Залізняк зазначає, що для успішної розбудови 

української держави необхідне вивчення і розуміння унікальності історії 

та культури на всіх етапах історичного процесу без «білих плям» [2, с.5]. У 

зв‘язку з цим постає актуальність вивчення праісторичного минулого 

України, яке є підвалиною та фундаментом національної ідентичності 

сучасної молоді. Одним з етапів праісторичного минулого України є 

бронзова доба з яскравою катакомбною культурою, яка хронологічно 

відповідає середньобронзовому віку.  

У наукових колах уже неодноразово наголошувалось на актуальності 

статевовікового аналізу. Зокрема Р.О. Литвиненком акцентовано, що 

статевовіковий аналіз археологічних культур є відправною точкою у 

здійсненні значної кількості культурно-історичних реконструкцій [4, с.156]. 

Безумовно, порушена проблематика не є інноваційною за своєю суттю та 

вже розроблялась, наприклад, при розробці питання етносоціального 

аспекту ямного і катакомбного суспільств. Пустовалов С.Ж. значну увагу 

приділив саме статевовіковій диференціації катакомбного суспільства [5, 

с.169-170]. Проте в розрізі поховань з елементами військового спорядження 

подібних досліджень не проводилось. Саме цим аспектом зумовлена 

новизна й актуальність цієї наукової розвідки.  

Метою повідомлення є кількісний аналіз поховальних комплексів з 

елементами озброєння крізь призму статевовікової ознаки. 

Джерельною базою дослідження є 1034 поховання катакомбної культури 

міжріччя Дніпра та Дону. 
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Слід зазначити, що статево віковий аналіз праісторичних суспільств 

ускладнений цілком об‘єктивними причинами, а саме: поганою збереже-

ністю кістяків і поодинокими їх антропологічними дослідженнями. За 

віковим аспектом здійснення аналізу може ґрунтуватись на звітах польових 

досліджень, адже дослідники завжди диференціюють поховання за 

дихотомічною шкалою «дорослий-дитина». У той самий час лише поодинокі 

звіти містять інформацію з диференціації за статевою ознакою. Виходячи з 

цього спиратись на звіти польових досліджень щодо статевої диференціації 

не доцільно, тому в цій науковій розвідці взято за основу результати 

палеоантропологічних досліджень, проведених С.І. Круц [3, с.24]. За 

результатами її дослідження приблизно 44% поховань катакомбної культури 

належить чоловікам, 21% – жіночі поховання та 21% – дитячі. У той самий 

час 14% поховань важко інтерпретувати через погану збереженість кістяка. 

Як уже зазначалось вище статевий диморфізм відслідкувати доволі важко, 

проте віковий простежуються доволі чітко. Так у виборці, яка лежить в 

основі цієї наукової розвідки, 625 поховань належать дорослим особам, 210 

представлено дитячими. Решта поховань здійснено в комплексі (дорослі + 

діти в різних комбінаціях) або являють собою кенотафи. У представленій 

виборці кількість суто дитячих поховань майже збігається з показниками, 

які наводить С.І. Круц. Проте, якщо брати до уваги дитячі кістяки з 

комплексних поховань, то їхня частка зростає. Значні труднощі виникають 

при аналізі комплексних поховань, адже важко визначити, до якого з 

кістяків належить той чи інший реманент, зокрема зброя. Тому в розрізі 

цього дослідження такі поховання в розрахунок не приймались. У розрізі 

порушеної тематики набуває актуальності аналіз саме покладання зброї у 

поховання дорослих і дітей. Кількісні показники знахідок зброї у 

похованнях дорослих представлено в таблиці. 

Таблиця 1 

Кількісні показники поховальних комплексів дорослих зі зброєю 

Кількість 

кістяків в 
похованні 

Кількість 

компле-
ксів 

Компле-

ксів з 
булавами 

Компле-

ксів із 
сокирами 

Компле-

ксів із 
ножами 

Комплексів 

із наконеч-
никами 

стріл 

Компле-

ксів зі 
списами 

Компле-

ксів із 
луками 

1 580 10 23 52 20 9 7 

2 38 0 2 7 3 2 3 

3 6 0 0 2 1 1 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 

Для здійснення комплексного аналізу необхідно навести кількісні 

показники дитячих поховань зі зброєю (таблиця 2). 
 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 5 (10). 2020 
 

54 

Таблиця 2 

Кількісні показники дитячих поховальних комплексів зі зброєю 

Кількість 

кістяків в 
похованні 

Кількість 

компле-
ксів 

Компле-

ксів з 
булавами 

Компле-

ксів із 
сокирами 

Компле-

ксів із 
ножами 

Комплексів 

із наконеч-
никами 

стріл 

Компле-

ксів зі 
списами 

Компле-

ксів із 
луками 

1 177 0 2 0 1 1 1 

2 27 0 0 0 0 0 0 

3 6 0 0 0 0 0 0 

Представлені кількісні показники свідчать, що елементи озброєння 

безперечно тяжіють до дорослих поховань, серед яких майже 20 % містять 

елементи озброєння, у той час як в дитячих похованнях цей показник 

знижується до 2%. Виходячи з того, що маловірогідним є факт участі дітей у 

військових сутичках, можна висунути припущення, що в дитячих 

похованнях ці елементи військового реманенту несли суто символічну 

функцію приналежності. Привертає увагу факт, що навершя булав 

зустрічаються виключно у дорослих похованнях, до того ж тільки з 

покладенням одного кістяка до катакомби. Багатьма дослідниками булави 

вважаються інсигніями влади. Саме цим фактором може пояснюватись 

повна відсутність булав у парних чи дитячих похованнях. Цей показник є 

дуже вагомим для з‘ясування приналежності булав у комплексних 

похованнях, де представлено кістяки і дорослих, і дітей (у представленій 

загальній виборці таких поховань 3). Виходячи з представленого фактажу, 

булави доцільно відносити саме до дорослої людини, не зважаючи на її 

місцерозташування в поховальному комплексі. Також значне переважання 

серед дорослих поховань спостерігається щодо сокир. У певних аспектах 

сокири також розглядаються як предмети, що символізують соціальне 

становище. Проте їх питома вага та наявність у парних похованнях і 

похованнях дітей може свідчити про їх меншу значущість, аніж булави. 

Серед дитячих поховань спостерігається повна відсутність бронзових ножів. 

На цьому аспекті доцільно зупинитись окремо. По-перше, ніж є 

неспеціалізованою зброєю за класифікацією С. Венцла [1, с.53-54]; по-друге, 

бронзові ножі, саме через велику цінність металу, могли не включатись у 

дитячі поховання. Слід відмітити, що луки в похованнях являють собою 

залишки випростаних палиць, що за метричними характеристиками 

науковців, які здійснювали розкопки, віднесено до категорії «лук». Проте 

впевненості в цьому доки не має.  

Треба брати до уваги, що дитячі поховання, які містять елементи 

озброєння, є одинарними. Тобто в похованні є лише один кістяк. У групових 

дитячих похованнях зброя зникає повністю. Це може слугувати 
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підтвердженням тези щодо символічної функції приналежності цієї дитини 

до певного роду із військовими традиціями, а тому і віддання належної 

шани (спорудження окремої катакомби, яка вимагала значних фізичних і 

часових витрат).  

Таким чином, статевовіковий аналіз поховань з елементами озброєння 

свідчить про значне переважання зазначеного поховального реманенту 

серед поховань дорослих. Це може пояснюватись тим, що саме дорослі 

виконують військові функції, проте певна частка дитячих поховань також 

містить зброю. Ця обставина може трактуватись, як символічна функція 

приналежності дитини. Саме статевовіковий аналіз дозволив виявити стійку 

тенденцію відсутності булав у дитячих похованнях. Ця обставина дозволить 

у майбутньому під час аналізу групових поховань з дорослими та дітьми 

відносити булави саме до дорослої особи. З об‘єктивних причин наразі 

важко провести демаркаційну лінію між чоловічими та жіночими 

похованнями зі зброєю. Це пов‘язано з низькою диференціацією 

дослідниками кістяків за статевим диморфізмом. Проте це можна вважати 

перспективами подальших досліджень у цьому напрямі. Наведений нарис 

щодо статевовікових статистичних досліджень катакомбної спільноти не 

можна вважати вичерпним. Наведені тенденції, у перспективі, потребують 

перевірки на більш валідних виборках з урахування супутніх аспектів, 

головним з яких, безперечно, є статева диференціація. 
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КАТЕРИНОСЛАВСЬКА РИМО-КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ  

В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Римо-католицька спільнота Катеринослава ніколи не була найбільшою за 

кількістю парафіян у порівнянні з іншими релігійними громадами міста, але 

вона завжди додавала губернському центру особливого забарвлення своєю 

яскраво вираженою ідентичністю. 

Перші католики на території Катеринославської губернії з‘явилися в 

кінці XVIII сторіччя, а протягом другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя 

їх кількість інтенсивно зростала. З 1877 року у Катеринославі діяв костьол, 

римо-католицька парафія міста жила повноцінним парафіяльним життям. 

Прізвища охрещених і померлих фіксувалися у спеціальних книгах, виданих 

Тираспільською духовною консисторією. До книг реєстрації народжених і 

померлих католиків катеринославського костьолу записували прізвища не 

тільки мешканців губернського центру, а і інших населених пунктів губернії 

(але не всіх, в деяких існували свої римо-католицькі парафії). 

Перша світова війна внесла суттєві корективи в життя парафії святого 

Йосипа. Лінія фронту проходила через українські землі і через територію 

Польщі також. Військові дії спричинили появу великої кількості біженців, 

значна частина яких оселилася на території Катеринославської губернії. 

Починаючи з 1915 року в римо-католицькій парафії святого Йосипа різко 

збільшилася кількість охрещених (як у самому губернському місті, так і за 

його межами). Ці показники за 1915 рік майже вдвічі перевищували 

аналогічні за 1914 рік. Так, якщо у 1914 році у Катеринославі охрестили 254 

особи [1, арк.268-336], [2, арк.2-9], то у 1915 році – вже 442 [2, арк.9-144], [3, 

арк.2-6]. 

У 1916 році кількість охрещених знову суттєво збільшилася – майже 

вдвічі, тільки вже у порівнянні з 1915 роком. У 1916 році охрестили 798 осіб в 

самому губернському центрі і 173 – за його межами. Загальна кількість 

охрещених в парафії складала 971 [2, арк.146-250], [3, арк.6-144], в той час як 

у 1915 році цей показник дорівнював 562 [2, арк.9-144], [3, арк.2-6], а у 1914 – 

302 [1, арк.268-336], [2, арк.2-9]. 

У 1917 році кількість охрещених залишалася приблизно на рівні 

1916 року, навіть спостерігалася тенденція до зменшення цього показника в 

цілому по парафії за рахунок тих, кого охрестили за межами Катеринослава 
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(загальна кількість складала 955 осіб, а за межами міста – 156 [2, арк.251-382], [3, 

арк.145-171]). 

У 1915–1917 роках суттєво змінилася і чисельність померлих римо-

католиків в губернії. У 1915 році загальна кількість померлих у порівнянні з 

1914 роком збільшилася більше, ніж у 4 рази, похованих у Катеринославі – у 

4,5 рази, а похованих за межами губернського міста – у 4 рази. У 1916 році 

загальна кількість померлих католиків ще збільшилася, чисельність 

похованих у Катеринославі залишилася на тому ж рівні, а похованих за його 

межами збільшилася ще у 2,5 рази. З 1917 року спостерігалася тенденція 

зменшення всіх означених показників [4, арк.33-310].  

Під час війни в місті діяли госпіталі для біженців та поранених. Один з 

них, розташований у приміщенні місцевого управління Російського 

товариства Червоного Хреста, у 1915 році навіть відвідав ―Государь 

Император‖. Він обходив палати ―милостиво беседуя с ранеными‖ [5, с.5]. В 

записах за 1915 рік серед померлих згадувались люди, які померли в госпіталі, 

у 1916 році їх кількість збільшилася, в тому числі і померлих в госпіталі для 

біженців. Деяких ховали на братському цвинтарі.  

1915 рік був єдиним, коли чисельність померлих перевищила кількість 

охрещених. Співвідношення між охрещеними і померлими в тому році 

дорівнювало 1:1,1. 

«Рекордна» цифра обрядів за період, що досліджується, була зафіксована 

у 1916 році, у 1917 році вона також була високою, але меншою, ніж у 1916 

році. У 1916 році кількість охрещених, хоч і не суттєво, але перевищила 

чисельність померлих. Їх співвідношення складало 1,3:1. У 1917 році 

співвідношення охрещених і померлих майже ―повернулося‖ до показників 

довоєнних років — 2:1 і складало 1,7:1. 

Під час війни суттєво збільшилася кількість священиків, які робили 

записи в книгах реєстрації парафії святого Йосипа – на територію губернії, де 

різко збільшилася чисельність римо-католиків, вони приїхали на допомогу з 

інших дієцезій.  При костьолі діяв Комітет допомоги біженцям. 

У 1918 році бойові дії Першої світової війни припинилися, біженці 

почали повертатися додому, кількість обрядів, що їх здійснювали в парафії 

святого Йосипа, зменшилася, виїхали і священики, які приїжджали на 

Катеринославщину з інших дієцезій. 

Таким чином, дослідження метричних книг римо-католицької парафії 

Катеринослава часів Першої світової війни дає можливість стверджувати, що 

в цей період спостерігалося різке збільшення як кількості охрещених, так і 

померлих. Основною причиною такого ―стрибка‖ було переселення на 

територію Катеринославської губернії біженців з західних регіонів України та 

Польщі. Суттєве збільшення чисельності охрещених дає підстави говорити 

про велику кількість молодих людей серед біженців. 
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1916 рік був ―піковим‖ за чисельністю як охрещених, так і померлих, але 
тільки у 1915 році кількість померлих перевищила чисельність охрещених. 
Збільшення смертності відбувалося не тільки за рахунок біженців, а і за 

рахунок померлих поранених, серед яких були і римо-католики. 
У 1917 році спостерігалася тенденція до зменшення кількості обрядів в 

костьолі святого Йосипа, а у 1918 році біженці почали активно повертатися 

додому.  
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ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА П. Р. ПОПОВИЧА 

Під час роботи ХХХII Академічних читань з космонавтики у 2008 р., 

надаючи слово представникам Полтави для оголошення доповіді про 
українські, полтавські корені відомих учених, конструкторів, інших фахівців 
ракетно-космічної галузі, один із перших космонавтів світу, генерал-

лейтенант авіації, кандидат технічних наук, президент Асоціації музеїв 
космонавтики Павло Романович Попович (5.10.1930–29(30).09.2009) висловив 
переконання, що «багато у чому радянська космонавтика трималася на 
українцях». Ці слова викликали неоднозначну реакцію присутніх у залі. 

Однак Павло Романович навів докази своєї тези, звернувши увагу учасників 
читань на те, що багато відомих діячів аерокосмічної галузі є вихідцями з 
України, навчалися, працювали або розпочинали свою діяльність саме в 

Україні. Зокрема, були названі імена одного з перших у світі теоретиків 
космонавтики Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея), який народився у Полтаві, 
фундатора практичної космонавтики С.П. Корольова (уродженця Житомира, 

студента КПІ), конструктора ракетних двигунів В.П. Глушка (народився в 
Одесі), конструктора ракетно-космічної техніки В.М. Челомея (вважав рідним 
містом Полтаву), керівника одного з провідних ракетно-космічних центрів на 
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теренах України у м. Дніпропетровську (нині – м. Дніпро) М.К. Янгеля, 
котрий також мав родинні українські корені, та багато інших імен українських 
інженерів, конструкторів, учених, льотчиків, космонавтів, до когорти котрих 

належав і сам П.Р. Попович – перший космонавт-українець за походженням.  
Наведені відомості виявилися переконливими для більшості учасників 

тодішніх наукових читань. 

Постать самого П.Р. Поповича – одного з льотчиків-космонавтів, які стоя-
ли біля витоків історії пілотованої космонавтики, його досягнення в авіаційній 
та космічній справах, значущі факти біографії викликають зацікавленість 
дослідників аерокосмічної науки і техніки як в Україні, так і за її межами.  

Народився Павло Романович 5 жовтня 1930 р. в Узині на Київщині. 
Закінчив семирічну школу і ремісниче училище в місті Біла Церква у 1947 р., 
Магнітогорський індустріальний технікум Міністерства трудових резервів  

(у 1951 р.), отримав диплом техніка-будівельника. Тоді ж закінчив аероклуб 
(нині – Багатопрофільний коледж МДТУ ім. Носова). У 1954 р., після закін-
чення Качинського військового авіаційного училища льотчиків та централь-

них авіаконструкторських курсів удосконалення офіцерського складу ВПС, 
служив у авіаційних частинах. З 1960 р. – у загоні космонавтів [6; 2, с.426].  

За дорученням С.П. Корольова, П.Р. Попович виконував обов‘язки 
«першого космічного зв‘язківця» – підтримував радіорозмову з Ю.О. Гагаріним, 

з котрим вони були друзями, перед стартом першого у світі космонавта 12 
квітня 1961 р. [9, од. зб.40]. 

Під час свого першого космічного польоту П.Р. Попович мав позивний 

«Беркут». На наш погляд, це є символічним. Беркут – рідкісний на теренах 
України птах родини яструбових. Рідкісною людиною – сміливою, мужньою, 
націленою на досягнення поставленої мети – був і Павло Попович. Загалом, 

«рідкісний», «перший» – часто були ключовими словами в житті і діяльності 
П.Р. Поповича, який став космонавтом № 4 з першого космічного загону.  

Першим в історії досвідом безпосереднього проникнення людини в 
космос став політ у космічний простір космонавта Ю.О. Гагаріна. Дані, що їх 

було отримано у цьому польоті, незважаючи на його нетривалість, дозволили 
зробити  низку важливих висновків щодо того, що людина здатна нормально 
витримувати умови виведення на орбіту, безпосередньо самого космічного 

польоту та повернення на Землю; були отримані відомості про функціону-
вання  конструкції космічного корабля і всього комплексу бортових та 
наземних систем і апаратури. 

Позитивні результати цього польоту дозволили перейти до підготовки 
наступного кроку у справі завоювання людиною космічного простору – 
добового польоту в космос. Цей політ був здійснений космонавтом № 2 з 
першого загону космонавтів Г.С. Титовим на кораблі «Восток-2» 6–7 серпня 

1961 р. Під час польоту упродовж 25 годин КК здійснив 17 обертів навколо 
планети і повернувся на Землю. 
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Цей політ поставив перед фахівцями низку питань щодо реакції 
організму людини на різноманітні явища в умовах зльоту, посадки і 
невагомості на орбіті. Серед них значний практичний інтерес являло питання 

про неминучість подібних явищ під час тривалого перебування людини в 
умовах космічного польоту.  

З цієї точки зору досить важливим було проведення польоту одночасно 

двох космонавтів на двох космічних кораблях, що дозволило б порівняти 
вплив однакових умов на різні людські організми. Космічні кораблі, які мали 
брати участь у цьому польоті – «Восток-3» і «Восток-4» – являли собою 
керовані космічні ракетні апарати, кожен із яких складався з герметичної 

кабіни, де знаходився космонавт у скафандрі у кріслі для катапультування, 
відсіку з приладами і гальмової рухової установки. 

Керували кораблями льотчики-космонавти А.Г. Ніколаєв і П.Р. Попович. 

Програма польоту передбачала виведення кораблів на орбіту з 
інтервалом в одну добу. При цьому обидва кораблі мали стартувати з одного 
зі стартових  майданчиків космодрому. Час старту другого корабля мав бути 

встановлений з урахуванням фактичних параметрів орбіти першого корабля 
таким чином, щоб після виведення другий корабель досяг орбіти у 
безпосередній близькості від першого [9].  

Пілотований П.Р. Поповичем корабель за 70 годин 57 хвилин облетів 

навколо Землі 48 разів, подолавши відстань близько 2 млн. км [5]. 
У цьому польоті було проведено низку експериментів і спостережень у 

рамках визначеної програми медико-біологічних і технічних досліджень, 

зокрема: 
– космонавти регулярно встановлювали (один раз за годину, крім годин, 

відведених для відпочинку) зв‘язок по ультракороткохвильовому каналу 

радіотелефонної системи з наземними пунктами; встановлювали зв'язок із 
сусіднім кораблем щопівгодини, викликаючи один одного по черзі; вели 
прийом наземних передач за допомогою широкомовного приймача; 

– регулярно виконували психологічні, фізіологічні і вестибулярні проби; 

проводили медичний самоконтроль (контролювали пульс, частоту дихання, 
переносимість шумів, вібрацій, перевантаження, невагомості, апетит, 
працездатність, сон тощо); оцінювали санітарно-побутове обладнання в кабіні 

й особливості приймання їжі та її якість; 
– проводили орієнтацію корабля за допомогою ручного керування 

(оцінивши його ефективність) з метою ведення спостереження за сусіднім 

кораблем, за поверхнею Землі, іншими небесними тілами; 
– вели кінозйомку (всередині кабіни та зовнішнього простору) за 

допомогою спеціальної кінокамери та здійснювали спостереження через три 
ілюмінатори безпосередньо і за допомогою бінокля (ілюмінатори були 

обладнані жаростійкими стеклами і захисними шторками, що могли 
керуватися як за допомогою електропривода, так і вручну); 
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– від‘єдналися на четвертому оберті першої доби польоту від підвісної 
системи, що закріплювала космонавта у кріслі, і вільно плавали  в кабіні 50– 
60 хвилин у кожному сеансі, одночасно здійснюючи спостереження за 

реакцією організму, оцінюючи можливість й якість орієнтації в просторі, 
переміщення тощо; 

– регулювали параметри атмосфери в кабіні, контролювали роботу 

бортової апаратури; приймали їжу в польоті чотири рази на добу;       
– проводили наукові біологічні експерименти. 
Хід виконання програми польоту, результати спостережень та 

експериментів  записувалися в бортовий журнал і за допомогою магнітофона. 

Техніка, як засвідчували фахівці, під час виконання програми польоту 
працювала штатно.  

В результаті польоту був отриманий значний експериментальний 

матеріал. Як один із найбільш важливих результатів фахівці оцінили дані про 
тривале (на той час) перебування космонавтів в умовах невагомості. Вони 
давали можливість дійти висновку про доступність в перспективі для людей 

більш тривалих і далеких  космічних польотів [3; 4; 9, од. зб. 12]. 
Саме під час цього першого в історії космонавтики групового польоту з 

орбіти пролунала українська пісня у виконанні П.Р. Поповича – «Дивлюсь я 
на небо та й думку гадаю…» [9, од. зб. 38].  

По закінченні польоту про його перебіг, результати і значення 
повідомляли засоби масової інформації в багатьох країнах світу.  

Проте набагато менше в наступні декілька років було відомо про інші  

програми і проекти, в котрих брав участь П.Р. Попович. Так, він, разом із 
жінкою-космонавткою, котра ще не літала, В.Л. Пономарьовою, мав увійти до 
складу першого у світі змішаного екіпажу, політ якого планувався на 1965 р. 

на кораблі «Восход-4». Однак політ не був здійснений. Також у 1965–1969 рр. 
П.Р. Попович входив до групи космонавтів, які готувалися до польоту навколо 
Місяця та до посадки на його поверхню за програмами «Л1/Зонл» і «Л3». 
П.Р. Попович готувався як командир одного зі сформованих екіпажів. Ці 

програми також були відмінені після того, коли стало зрозумілим, що США 
перемогли у «місячних перегонах». Космонавт входив до екіпажу 
планованого на 1969 р. першого польоту військово-дослідного корабля 

«Союз7К-ВИ», однак у 1968 р. цю програму було також закрито.  
Незважаючи на перепони на космічному шляху, П.Р. Попович, який у 

бесідах з авторкою статті не раз повторював: «Готувало нас життя, а вчилися 

ми самі», – продовжував наполегливо оволодівати необхідним досвідом.  
У 1968 р. закінчив Військово-повітряну інженерну академію імені 
М.Є. Жуковського. Того року в Академії група у складі Ю. Гагаріна, Г. Титова 
і П. Поповича розробила проект повітряно-космічного літального апарата. 

П. Попович підготував диплом, присвячений силовій установці цього ЛА.  
Після навчання в академії Павло Романович Попович продовжив службу.  
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3–19 липня 1974 р. він здійснив свій другий космічний політ на кораблі 
«Союз-14» разом із борт-інженером Ю.П. Артюхіним. Знову ж таки, це був 
перший політ до орбітальної станції військового призначення – 

«челомеївського» «Салюту-3» (в рамках програми «Алмаз»). До слова, екіпаж 
готувався для роботи на ОС «Салют-2» (1973 р.), але під час польоту станції 
сталася розгерметизація її відсіків, з борту перестала надходити телеметрична 

інформація, врешті решт станцію було втрачено (вона впала в океан поблизу 
Австралії). 

У пілотованому режимі успішний політ комплексу «Салют-3» – «Союз-
14» з П. Поповичем і Ю. Артюхіним на борту тривав 15 діб 17 годин 30 

хвилин 28 секунд.  
За цей час було проведено низку важливих експериментів, котрі 

дозволили оцінити переваги і недоліки функціонування космічного пункту 

спостереження і місце людини у вирішенні воєнних завдань. Космонавти 
також досліджували геологоморфологічні об‘єкти земної поверхні, 
атмосферні утворення й явища, фізичні характеристики космічного простору, 

провели медико-біологічні дослідження з визначення раціональних режимів 
роботи на борту станції. Тоді ж космонавти відправили першу у світі посилку 
з орбіти на Землю: перед завершенням польоту вони помістили відзняту 
фотоплівку у спускну капсулу, потім відстрелили її, й вона благополучно 

досягла рідної планети [9, од. зб. 36]. 
За два рейси у космос П.Р. Попович налітав 18 діб 16 годин 27 хвилин 

28 секунд [5].  

Після другого польоту П.Р. Попович продовжував діяльність у галузі 
пілотованої космонавтики. У 1972–1982 рр. він служив на керівних посадах у 
ЦПК. У 1982–1989 рр. був заступником начальника Центру підготовки 

космонавтів ім. Ю.О. Гагаріна з науково-випробувальної і дослідницької 
роботи.  

Пізніше П.Р. Попович очолив Інститут моніторингу земель і екосистем 
(спеціалісти якого здійснювали інформаційне забезпечення кадастрування 

земельних ресурсів за допомогою результатів зйомок із космосу) [10;1]. 
За особисті досягнення і заслуги в освоєнні космічного простору 

П.Р. Попович двічі був відзначений званням Героя, нагороджений 7 орденами, 

зокрема, українським орденом Ярослава Мудрого 5 ступеню, який отримав у 
2000 р. [8, од. зб. 1], 17 медалями різних країн світу, а також Золотою медаллю 
ім. К.Е. Ціолковського, медаллю де Лаво, золотою медаллю «Космос» тощо. 

Ім‘ям П. Поповича названо гірський хребет у Антарктиді та малу планету в 
Сонячній системі [5].  

Павло Романович Попович протягом багатьох років займався спортом, 
особливо захоплювався боксом, риболовлею, настільним тенісом. Писав поезії 

[10]. Видав декілька книг: «Вилітаю вранці» [11] «Космонавтика людству» 
[13], «Нескінченні дороги Всесвіту» [14;15], «Випробування космосом і 
Землею» [12] тощо, – в яких зібрано роздуми про прогрес, про майбутнє 
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техніки і землян, що базувалися на особистому досвіді і спостереженнях 
автора творів [9]. 

З 1989 р. П.Р. Попович активно займався громадською діяльністю, у тому 

числі, був очильником товариства української культури «Славутич», 
президентом Асоціації музеїв космонавтики (АМКОС). І на останній посаді, 
разом із віце-президентом Асоціації Н.С. Кирдодою, надавав підтримку і 

допомогу у комплектуванні фондів Полтавського музею авіації і космонав-
тики (ПМАіК). 

Ще після першого космічного польоту, що його здійснив Павло Романович, 

він неодноразово бував у Полтаві, яка першою серед усіх міст – 5 березня 
1963 р. – обрала П.Р. Поповича своїм почесним громадянином [8, од. зб. 2]. 

Науковці музею зустрілися з П.Р. Поповичем уперше у 1991 р., в його 

робочому директорському кабінеті в Інституті моніторингу земель. Він був 
радий знайомству і можливості поспілкуватися рідною мовою. Казав:  
«Й ближче і рідніше неньки України у мене немає. Це ж моя колиска.  
А гойдалася вона між польотами реактивних літаків і зорями. Я вдивлявся в 

небесні траси і мріяв про такі польоти. Як бачите, мрія збулася» [9]. 
Саме тоді ми отримали перші «натурні» експонати для музею. Це – реге-

неративний патрон для поглинання вуглекислого газу з атмосфери космічного 

корабля та поповнення її киснем; насос для перекачування повітря через 
регенеративний патрон; пристрій для збирання вологи в атмосфері КК і під-
готовки з неї води для технічних потреб (основний фонд ПМАіК, №№ 1184–

1186). Ці прилади встановлювалися на КК «Союз». За роки співпраці фонд 
Поповича в Полтавському музеї авіації і космонавтики сформувався як 
цінний. Частина його презентується в експозиції. В колекціях музею – 
унікальні предмети, книги, автографи космонавта, документи, світлини тощо, 

деякі з котрих це не публікувалися (як от фото з колекції Б. Вдовенка).  
Спілкуючись з П.Р. Поповичем, ми відзначали, що хоча Павло Романович 

злетів до зірок – у прямому і переносному сенсі, – він не відірвався від Землі, 

від людей. Напевно, тому розповідав полтавцям не лише про космічні 
відрядження, а й про свої земні дороги і симпатії. Наприклад, з гордістю 
говорив, що молодший брат Петро назвав свого первістка на його честь 

Павлом; що, коли призначив побачення своїй першій майбутній дружині 
Марині, позичив у товариша по аероклубу добротні чоботи, які були йому 
малі, і за декілька годин прогулянки заробив такі мозолі, про які згадував 
потім і в космосі (працюючи на ОС «Салют»); що в рідному Узині живе 

родичка Ольга, яка готує найсмачніші млинці та смажену картоплю з салом і 
цибулею, та багато іншого [7]. 

Павло Романович Попович завжди пишався тим, що він українець. 

Надихався спілкуванням із земляками, зокрема, з полтавцями. Під час своїх 
візитів до міста багато спілкувався з представниками громадськості, 
льотчиками, молоддю, завжди покладав квіти до пам‘ятника Юрію 
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Кондратюку поблизу музею авіації і космонавтики, сказавши музейникам, що 
частинка його душі назавжди пов‘язана з Полтавою. 

Напевно, саме тому незадовго до уходу з життя П.Р. Попович виконав 

свою останню обіцянку, яку дав полтавським музейникам за декілька років до 
того – обов‘язково ще раз відвідати Полтавський музей авіації і космонавтики. 

Наприкінці літа 2009 р. він прилетів з дружиною Аллою Федорівною на 

борту військового літака до Полтави з Гурзуфа, де відпочивав і лікувався. 

Коли побачив, як ми приємно схвильовані його несподіваним, але очікуваним 

візитом, просто пояснив: «Я ж обіцяв, що приїду…» 

Вважається, що кожна людина, її думки, її внутрішній світ – це 

унікальний Всесвіт, космос. Світ Павла Романовича Поповича був неповтор-

ним і безмежним. Згадуючи про Павла Романовича у зв‘язку з його 90-річчям 

від дня народження, ми можемо говорити, що полтавська стежина органічно 

вплелася у візерунок його життєвого шляху. Завдяки П.Р. Поповичу ми 

зберегли в музеї сторінки космічної історії і пам'ять про почесного 

громадянина нашого міста – першого у світі космонавта-українця.  
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РОЛЬ ЄВРЕЇВ М. ЄЛИСАВЕТГРАДА У ЗАСНУВАННЯ 

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ПРОГІМНАЗІЇ 

Утворення міста пов'язане з будівництвом в середині XVIII ст. фортеці 

святої Єлисавети. Датою офіційного затвердження назви Єлисаветград 
вважається 1784 рік.  

У відомостях про склад населення за 1797 р. проживання євреїв у місті не 
зафіксовано. Відповідно до відомостей 1799 р. у місті мешкало євреїв-купців 3 

(християн 734), євреїв-міщан 395 (християн 3195). Джерела 1803 р. містять 
наступні цифри: євреїв-купців 7 (християн 724), євреїв-міщан 567 (християн 
4053). На 1861 р. у місті проживало 8073 євреїв, діяло 4 синагоги та 15 моли-

товних будинків. За даними перепису 1897 р., у місті Єлисаветграді жителів 
61 488, з яких євреїв 23 967. Згідно перепису, із загальної кількості населення 
євреїв самостійних в економічному плані 6 428 чоловіків та 1 638 жінок. 

Найпоширеніший вид їх занять – виготовлення одягу (1187 чоловіків та  
474 жінок) та різного роду торгівля [1, стлб. 514]. 

1853 р. у місті було завершено будівництво двоповерхової кам‘яної 
будівлі синагоги, капітальне оновлення якої відбулося протягом 1895–1896 рр. 

На оновлення, відповідно до кошторису, було виділено 24 551 рублів, з яких 
10 831 руб. з коробочних сум і 1 3620 руб. благодійних внесків [2, с.309]. На 
даний час синагога діюча. 

Назавжди увійшли в історію міста імена композитора Юлія Мейтуса, 

драматурга та засновника духовно-біблійного братства Якова Гордіна, 

письменника Ісака Шкловського, поета Амінодава Шполянського (Дон 

Амінадо), лікарів Натана Ширмана та Ісака Гольденберга, Мозеса Гомберга й 

багатьох інших представників єврейської громади, які зробили величезний 

внесок у розвиток не лише вітчизняної, а й світової науки, культури, 

літератури тощо.  

У другій половині ХІХ століття особливого, серед єврейського 

населення, поширення набуває світська освіта. Цей процес було зумовлено 

пришвидшенням економічної модернізації середини й другої половини ХІХ 

століття. Поява міцного прошарку заможного єврейства, тісно інтегрованого 

до економічного життя краю, спонукали єврейство південноукраїнського 

регіону до культурної трансформації, насамперед – до перегляду усталених 

поглядів на призначення, зміст і роль освіти та освіченості. Економічні 

інтереси дрібного й середнього єврейського підприємницького класу – 
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основного споживача освітніх послуг із середини 1850-х років вийшли за межі 

єврейської громади настільки, що це стало вимагати саме світської і 

російськомовної середньої освіти [6, с.115]. 

Суттєвим поштовхом до розвитку світської освіти в єврейському 

середовищі стало прийняття у 1864 р. «Статуту гімназій і прогімназій». 

Оскільки §53 Статуту зафіксував право навчатися у гімназіях та прогімназіях 

дітям всіх станів, незалежно від звання та віросповідання, то фактично зробив 

ці навчальні заклади безстановими [4, с.172].  

Важливу роль в доступі євреїв до освіти відіграв Указ Олександра ІІ 

«Про переваги євреїв, що отримали освіту» 1861 року. Згідно з цим 

документом, євреям, що мали вищу освіту або вчений ступінь, дозволялися 

державна служба й повсюдне мешкання, без обмеження місця їх перебування 

межею єврейської осілості. Протягом 1865–1867 рр. цей закон поширювався 

на євреїв-лікарів, що не мали наукового ступеня. Нарешті 19 січня 1879 р. 

право повсюдного проживання було надано тим, хто завершив вищі навчальні 

заклади, аптекарським помічникам, дантистам та фельдшерам [5, с.457]. 

Уже в середині 1860-х років євреї становили приблизно 18–19 % серед 

учнів казенних закладів Одеського навчального округу, до якого належала 

Єлисаветградська чоловіча прогімназія. Євреї також становили другий за 

чисельністю прошарок серед учнів після дітей дворян і чиновників, що 

складало близько 29 % [6, с.116]. 

Представники єврейської громади міста Єлисаветграда брали активну 

участь у створенні Єлисаветградської чоловічої прогімназії. Особливо 

відзначився один із її лідерів, купець, гласний міської думи і товариш 

(заступник) директора правління Єлисаветградського міського банку Г. Когон.  

За результатами роботи комісії міської думи, членом якої він був на 

засіданні міської думи було прийнято рішення про звернення до уряду щодо 

заснування в Єлисаветграді чотирикласної прогімназії. На утримання 

прогімназії комісія запропонувала виділяти з міського бюджету по чотири 

тисячі рублів на рік. Міська дума схвалила пропозиції комісії й доручила 

міському голові клопотати про відкриття навчального закладу. Однак 

звернення не знайшло підтримки у міністерстві фінансів, зокрема й через те, 

що війна з Туреччиною, яка розпочалася незабаром, потребувала значних 

фінансових витрат.  

Повторне звернення міських урядників 1878 р. мало успіх – і 20 лютого 

1879 р. був наданий дозвіл Державної Ради на відкриття Єлисаветградської 

прогімназії, дозвіл схвалений Олександром ІІ, був наданий місту на початку 

1879 року. Урочисте відкриття чотирикласної прогімназії в Єлисаветграді від-

булося 8 вересня 1879 р. У перший же рік були відкриті одразу всі класи разом з 

підготовчим, оскільки кількість вступників була достатньою [2, с.148-150]. 

Серед вступників до Єлисаветградської чоловічої прогімназії чисельно 

виділялися євреї. Наприклад, серед 25 охочих вступити до підготовчого класу 
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прогімназії, 20 мали єврейське походження. Із 64 подань на вступ до 1 класу 

прогімназії – 36 належали євреям [3, арк. 2-2 зв.]. 

Отже, потужна єврейська громада міста Єлисаветграда, дала світові 

чимало видатних діячів різних сфер науки та культури. Чималу роль у 

формуванні їх нього світогляду відіграли навчальні заклади міста. У 

заснуванні та подальшій освітній діяльності цих освітніх установ, важливу 

роль відіграла єлисаветградське єврейство.  

Хоча у своєму сприйнятті світова спільнота вкрай зрідка асоціює їх з 

Україною.  

Єлисаветградська чоловіча прогімназія, дала світові чимало видатних 

діячів різних сфер науки та культури. Активна участь представників 

єврейської громади міста Єлисавтграда, у заснуванні та подальшій діяльності 

прогімназії, була викликана змінами в економічному житті регіону. Ці зміни 

поставили на порядок денний необхідність здобуття світської освіти. 

Модернізоване єврейство звернуло свій погляд на іншу освіту: світську за 

змістом, практичну за спрямованістю і російську за мовою. 
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ПИТАННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ У 

ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Регулювання економічних процесів у багатьох країнах світу здійснюється  

через податки, які встановлюються податковими режимами. Застосування 

податків як фінансових регуляторів надзвичайно складне і важливе, оскільки 

вони торкаються всіх сфер життя як платника податків, так і суспільства 

загалом. Недосконалість національного податкового законодавства призво-

дить до подвійного оподаткування в межах країни. З огляду на це виникає 

необхідність вивчення питання щодо подвійного оподаткування та напрями 

його усунення в Україні. 

Визначення поняття подвійного оподаткування формулюється, виходячи 

з норм про усунення подвійного оподаткування, що існує у національному 

законодавстві. Поняття подвійне оподаткування означає оподаткування 

одного податкового об'єкта в окремого платника тим самим податком за той 

самий відрізок часу (найчастіше податковий період). Основне правило щодо 

усунення подвійного оподаткування в Україні урегульовано положеннями 

статті 13 Податкового кодексу України, відповідного до якого суми податків 

та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку 

податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом [1]. 

Тобто норми Податкового кодексу спрямовані на уникнення подвійного 

оподаткування та забезпечення прав платників податків. 

Усунення подвійного оподаткування може здійснюватися односторонньо 

(зміною національного податкового законодавства) та двосторонньо чи 

багатосторонньо (на основі міжнародних угод) [2]. В Україні міжнародний 

договір є найважливішим джерелом міжнародного податкового права, що 

регулює питання запобіганню подвійного оподаткування. Після інкорпорації 
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такого договору в національне законодавство він стає елементом 

внутрішньодержавного податкового законодавства. Зокрема стаття 103 

Податкового кодексу України визначає порядок застосування міжнародного 

договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного 

або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із 

джерелом їх походження з України [1]. Перелік країн, з якими Україною 

укладено угоди про уникнення подвійного оподаткування та зміст даних 

договорів є доступним в базі даних законодавства України. Україна уклала 

понад 70 міжнародних угод для регулювання питання про уникнення 

подвійного оподаткування, що свідчить про виконання державою функцій 

щодо обліку доходів громадян, отриманих як на території нашої держави, так і 

за її межами, а також урегулювання питання щодо подвійного оподаткування. 

Дані угоди відображають чималі здобутки податкової системи України.  

На практиці можна виділити такі найчастіші випадки виникнення 

подвійного оподаткування: коли особа є резидентом однієї держави, одержує 

доход або має майно в іншій, і обидві держави обкладають цей доход або 

майно; коли декілька держав піддають обкладанню весь одержаний однією 

особою доход та коли декілька держав оподатковують одержаний в одній 

державі доход особи, яка не є резидентом у жодній з цих держав [4, с.195]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що подвійне оподаткування 

виникає стосовно доходу, майна та капіталу будь-якої особи, що пов‘язане з 

визначенням резидентства. В рамках нaціонального фіскaльного законодaв-

ства інструментoм вирішення прoблеми подвійнoго оподaткування найчaс-

тіше є так звaні подaтковий кредит і подaткова знижкa. Застосувaння 

подaткового кредиту зумoвлює ситуaцію, за якої подaтки, сплaчені 

інoземними держaвами, прирівнюються до подaтків своєї держави. Його 

метoю є зaбезпечення рівних умoв господaрювання суб‘єктaм, незaлежно від 

місця здійснення підприємницької діяльнoсті. Подaткова знижкa – це подaток, 

сплачений в якoсті витрат, на які зменшується сума дoходів, що підлягають 

опoдаткувaнню. Податкoвий кредит відрізняється від подaткової знижки тим, 

що на величину подaткового кредиту зменшується належний до сплaти розмір 

подaтку, а податкoва знижка зменшує на суму вже сплaченого подaтку 

оподaтковуваний прибуток [3, с.78]. Різні способи є ефективним зaсобом 

вирішення прoблеми подвійнoго оподaткування та зaстосовуються на підстaві 

міжнарoдних угод про уникнення пoдвійного оподaткування і націонaльного 

законодaвства держaви. 

Враховуючи вище наведене можна зробити висновок, що правове 

регулювання діяльності держави у сфері уникнення подвійного 

оподаткування в Україні регулюється Податковим кодексом України та 

міжнародними угодами, які підписала наша держава. Сучасна податкова 

система України подібна до податкових систем розвинених європейських 
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країн, в яких важливе місце приділяється уникненню подвійного 

оподаткування та урегулюванню питання оподаткування як в межах країни, 

так і за її межами. Усунення суперечностей податкового законодавства 

всередині країни та на міждержавному рівні забезпечує правильний облік 

доходів громадян, ефективну фінансову політику і дотримання інтересів 

платників податків. 
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ: ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ  

ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЙДЕРСТВА 

Развитие коммерческой торговли и рыночных отношений в Украине 

достигло того уровня, когда большая конкуренция за покупателя, толкает 

определенную категорию участников рынка на недобросовестные шаги в 

борьбе за рынок сбыта. Способов таких недобросовестных действий масса: от 

прямой подделки товара к незначительному видоизменения названия 

продукции. И если раньше подобных действий страдали крупные зарубежные 

производители, то сейчас объектом таких манипуляций становятся и 

украинские бренды. С другой стороны, сложившаяся ситуация требует от 

добросовестных продавцов защищать добытое ими место в торговом секторе, 

и важной частью такой защиты, которая требует сегодня серьезного внимания 

и непосредственно влияет на развитие бизнеса каждого конкретного субъекта 

становится защита знаков для товаров и услуг (торговых марок) от 

недобросовестного использования. 
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Торговые марки являются частым объектом интеллектуального рейдер-

ства, которое носит еще название сквоттинг торговых марок. Частные лица 

или компании (сквоттеры) регистрируют на национальном уровне чужие 

известные торговые марки с целью дальнейшего их перепродажи. Такие 

действия совершаются с целью запрета действительным владельцам исполь-

зовать торговую марку и вести бизнес в целом. В результате интеллек-

туального рейдерства владелец бизнеса оказывается перед выбором: либо 

полностью менять "лицо" бизнеса, или выкупить свою же интеллектуальную 

собственность или перечислять ежемесячные платежи (роялти) рейдеру. 

К разновидностям интеллектуального рейдерства относится доменное 

рейдерство. Заинтересованные лица (таких лиц называют киберсквоттерами) 

отслеживают владельцев доменов, которые небрежно забывают продлить 

сроки регистрации своих доменов, и перехватывают просроченный домен. 

Или вообще регистрируют доменные имена, тождественные или сходные со 

средствами индивидуализации других лиц. Цель таких действий безусловно 

корыстная: перепродажа доменов, шантаж или привлечения посетителей 

интернет-ресурса за счет популярности чужих брендов. К тому же есть и 

спрос на покупку популярного доменного имени, так как это дает 

возможность получения целевого трафика, а значит, привлечения клиентов и 

получения прибыли. 

Судебная форма защита остается универсальной, и для защита 

интеллектуальной собственности чаще всего обращаются именно в суд. При 

этом стоит упомянуть, что для судебной защиты прав на знак для товаров и 

услуг заключение эксперта по схожести обозначения, торговой марки с 

другой торговой маркой является ключевым доказательством по делам о 

запрете использования обозначения или признания недействительным 

свидетельства на знак для товаров и услуг. 

Интересным в этом контексте спор производителей пива. «Первая 

частная пивоварня» обладает правами на словесную ТМ «Рождественский», у 

«Карлсберг» же есть права на ТМ «Рождественское». Однако торговая марка 

«Карлсберг» комбинированная: содержит не только словесную часть, но и 

целый ряд изображений. 

«Первая частная пивоварня» попыталась признать недействительным 

свидетельство на товарный знак конкурента из-за сходства до смешивания. 

Суды всех инстанций пришли к выводу, что торговые марки не похожи, 

потому что в «Карлсберг» она содержит ряд изображений, что делают ее 

отличной. Эта практика может привести к нивелированию роли словесных 

торговых марок: добавьте изображений (как можно больше) - и ваши знаки 

уже не похожи. 

Отсутствие же вывода эксперта по делу является основанием для отказа в 

удовлетворении иска, с чем соглашается и Верховный Суд. Таким образом, 
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для основывая защиту прав на торговую марку на сходстве необходимо будет 

провести как минимум одну экспертиза. 

Кроме того, необходимо правильно определить основание для признания 

недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг. Очень часто 

ошибочно применят основание, что обозначение обманчиво или такое, что 

может ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, 

производящего товар или предоставляет услугу. 

Верховный Суд выразил позицию, что указанное основание является 

«абсолютным критерием для отказа в предоставлении правовой охраны и 

касается исключительно содержания самого заявленного на регистрацию 

обозначения (его собственной видимой обманчивости, например обозначение 

«вода» для водочных изделий, «французское вино» на этикетке товара 

украинского производителя). Тогда как возможность смешения с другими 

зарегистрированными или заявленными на регистрацию знаками других лиц 

как относительный критерий и последствия этого (в частности, возможность 

введения в заблуждение) имеют правовое значение при применении п.3 ст.6 и 

п.5 ст.16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». 

Не следует забывать, что с неправомерным использованием знака для 

товаров и услуг можно бороться не только в суде, но и в Антимонопольном 

комитете, ведь это расценивается как недобросовестная конкуренция. АМК 

рассматривает дела не слишком быстро, в основном не один год, впрочем, 

случаи применения штрафов к нарушителям – не редкость. Вопрос сходства 

обозначений или торговых марок АМК решает, в частности, на основании 

опроса граждан. К примеру, комитет провел опрос по восприятию 

потребителями сходства оформления упаковок тортов «Золотой ключик» 

производства «Рошен» и «Сказочный ключик» производства ОАО 

«Киевхлеб». Результаты этого опроса стали ключевым доказательством для 

АМК, который признал факт использования подобного оформления упаковки 

нарушением конкурентного законодательства со стороны ОАО «Киевхлеб». 

Проблема борьбы с интеллектуальный рейдерством с каждым годом 

становится все острее, а тонкостей защиты таких прав накапливается все 

больше, поэтому возрастают требования к квалификации суда и адвокатов. 
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САМОЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ В ОКРЕМИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів здійснюється 

в передбаченому законом порядку, тобто шляхом застосування відповідної 

форми, засобів та способів захисту. Предметом захисту є суб‘єктивні цивільні 

права і охоронювані законом інтереси. Найбільш оперативною з цих форм, 

безумовно, є самозахист порушеного права, проблема якого останнім часом 

стає все більш актуальною.  

Самозахист цивільних прав можна розглядати як вчинення управненою  

особою дозволених законом дій фактичного порядку, спрямованих на охорону  

його особистих або майнових прав й інтересів. Загальні засади самозахисту 

порушеного цивільного права визначаються статтею 19 Цивільного кодексу 

України, яка визначає, що особа має право на самозахист свого цивільного 

права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. 

Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені 

законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Способи 

самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, 

якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. 

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися 

договором або актами цивільного законодавства [1]. Тобто тут самозахист 

тлумачиться як механізм самостійного примусового усунення управненою 

особою порушень її прав та посягань на них, а не як один із можливих 

способів захисту цивільних прав. 

М. Гаврилюк наголошує, що самозахист (дії із захисту взагалі) є 

одностороннім актом (здійснюється з волі однієї сторони). Самозахист, на 

його думку, є реалізацією правомочності на односторонні дії і належить до 

числа секундарних прав. А оскільки під юридичними фактами розуміються 

факти реальної дійсності, з якими норми права пов‘язують настання 

юридичних наслідків, тобто виникнення, зміну чи припинення цивільних 
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правовідносин. Він наголошує, що дії із самозахисту є такими. Вони наділені 

вольовою спрямованістю на певні правові наслідки, оскільки здійснення 

суб‘єктивного права на самозахист права власності може припиняти саме 

суб‘єктивне право, припинити або змінити вже існуючі правовідносини 

(наприклад, застосування заходів оперативного впливу, в тому числі 

притримання). Дії, вчинені в порядку необхідної оборони і крайньої 

необхідності, також можуть спричинити певні правові наслідки [2, с.228]. 

Щоб краще зрозуміти сутність інституту самозахисту права власності 

необхідно проаналізувати його специфіку в окремих цивільно-правових 

відносинах. Наприклад, щодо права власності на земельну ділянку. 

М. Гаврилюк право особи на самозахист права власності на земельну ділянку 

визначає як можливість у разі порушення, створення загрози права власності 

на земельну ділянку або права власності на земельну ділянку іншої особи, 

застосувати протидію, яка не заборонена законом і не суперечить моральним 

засадам суспільства, відповідає змісту порушеного права, характеру дій, 

якими воно порушено, та спрямована на попередження або припинення цього 

порушення чи ліквідацію його наслідків [2, с.230-231].  

Він виділяє такі характерні ознаки права на самозахист права власності 

на земельну ділянку: 

1) самозахист здійснюється як профілактична міра охорони прав на 

земельну ділянку у спосіб, що виключає порушення законних прав і свобод 

інших осіб або коли порушення суб‘єктивного права вже відбулося і 

продовжується; 

2) специфічний суб‘єктний склад самозахисту права власності на 

земельну ділянку; 

3) можливості звернення під час самозахисту права власності на земельну 

ділянку за сприянням до певних органів; 

4) строки здійснення права на самозахист права власності на земельну 

ділянку; 

5) мета та характер самозахисту права власності на земельну ділянку [2, 

с.225]. 

Цікавим в даному контексті є і механізм самозахисту житлових прав 

громадян. О. Коваль відзначає, що у контексті житлових правовідносин спосіб  

самозахисту права на житло запропоновано розуміти як заходи примусового 

характеру, за допомогою яких здійснюють припинення протиправних дій, 

поновлення прав, а також впливають на правопорушника. Причому способи 

захисту житлових прав мають відповідати змісту цього права, тобто захищати 

лише його, не порушуючи права іншої сторони, адже перевищення меж 

самозахисту ставить під сумнів правомірність цих дій. Автор акцентує увагу 

на співмірності самозахисту з діями, які йому протиставляють [3, с.158]. 

Тобто це означає, що завдана в порядку самооборони (ст. 36 КК України) 

шкода не може перевищувати шкоди, завданої протиправним посяганням.  
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Дослідник приходить до висновку, що особливістю самозахисту прав та 

інтересів, зокрема і прав на житло, є презумпція його правомірності, що 

передбачає дотримання  конкретних умов. Самозахист може бути застосовано 

лише в разі дійсного порушення, невизнання чи оспорення права на житло або 

існування реальної загрози такого. Також учинені під час самозахисту дії, на 

переконання вченого, мають бути не заборонені законом, відповідати 

моральним засадам суспільства, захищати порушене право й не порушувати 

прав інших осіб, не завдавати їм шкоди. Вони мають бути співмірними 

порушенню, необхідними і достатніми для запобігання йому. Тобто наслідки 

від учинених дій повинні відповідати за обсягом та бути адекватними 

наслідкам порушення. Самозахист здійснює самостійно особа, права якої 

порушено, невизнано, оскаржено чи є загроза такого. Разом із тим, вона має 

можливість звернутися до інших осіб або юрисдикційних органів з метою 

отримання від них захисту. Однак з моменту втручання останніх подібні дії 

кваліфікують уже як захист, забезпечений іншими особами або юрисдикцій-

ними органами [3, с.161-162].  

Свою специфіку має захист права спільної сумісної власності подружжя. 

Так, О. Нікітюк вважає, що поняття самозахисту права спільної власності 

подружжя об‘єднує фактичні та юридичні дії, що застосовуються подружжям  

(одним із подружжя) для захисту своїх прав у позадоговірних і в договірних 

відносинах і є тотожним поняттю неюрисдикційної форми захисту. 

Ґрунтуючись на такій позиції, авторка пропонує відносити до способів 

самозахисту права спільної власності подружжя будь-які форми самостійної 

поведінки подружжя (одного з подружжя), які здійснюються ним, по-перше, з 

метою захисту права спільної власності, по-друге, поза волею порушника 

права і, по-третє, без звернення до судових і адміністративних органів. Під 

зазначені критерії, зокрема, підпадають такі передбачені законом засоби, як: 

1) дії в стані необхідної оборони та крайньої необхідності; 2) самозахист 

володільця; 3) одностороння відмова від виконання договору або його зміна в 

односторонньому порядку; 4) заходи оперативного впливу, включаючи 

утримання; 5) присвоєння завдатку; 6) позасудовий продаж застави або 

утримуваної речі, продаж предмету договору підряду, а також ціла низка дій, 

хоча і не передбачених законом, але визнаних як засоби самозахисту судовою 

практикою [4, с.46-47]. 

Дослідниця наголошує, що самозахист права спільної власності 

подружжя має свої ускладнення, пов‘язані зі специфікою таких відносин. 

Коли подружжя або ж один з подружжя здійснює будь-які заходи із 

самозахисту спільного майна, це, з одного боку, не викликає жодних 

застережень. Однак в цій ситуації ми можемо говорити про дії в майнових 

інтересах без доручення. Особливу складність це питання має тоді, коли 

власність є сумісною і не можна визначити чиїй саме частині майна було 

спричинено шкоду. Виходячи з того, що дії в майнових інтересах без 
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доручення, є одночасно і способом самозахисту прав іншої особи і підставою 

виникнення позадоговірного зобов‘язання, то умови виникнення цього 

зобов‘язання одночасно виступають і критерієм правомірності самозахисту. 

О. Нікітюк підкреслює, що надзвичайно важливо при вчиненні 

порушення права спільної сумісної власності подружжя одним з подружжя 

визначити можливі та адекватні способи самозахисту, які можуть бути 

застосовані іншим з подружжя. З одного боку, власник має право вчинять 

будь-які дії із своїм майном, однак у разі, коли наявною є співвласність із 

невиділеною часткою, такі права одного з подружжя жорстко обмежені 

правами іншого з подружжя [4, с.47]. 

Насамкінець варто відзначити, що відповідно до положень ст. 1169 ЦК, 

шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від 

протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при 

цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується. Якщо у разі 

здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця 

шкода має бути відшкодована особою, яка її завдала. Якщо такої шкоди 

завдано способами самозахисту, які не заборонені законом та не суперечать 

моральним засадам суспільства, вона відшкодовується особою, яка вчинила 

протиправну дію [1]. 

Таким чином, самозахист права власності є одним з найбільш 

досліджених і, разом з тим, одним з найбільш дискусійних інститутів 

цивільного права, що потребує подальшого вивчення. 
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