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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Головач Й.І., 
професор, д.т.н., професор кафедри математики і інформатики, 

Закарпатський угорський інститут,  
Україна, м. Берегово 

Міца О.В., 
доцент, к.т.н., завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та 

технологій  Ужгородський національний університет,  
Україна, м. Ужгород 

ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ  

БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Незважаючи на те, що теорія еволюції, яка була запропонована 

Ч. Дарвіним півтори сторіччя тому, все ще не доведена, вона залишається 

платформою для формування матеріалістичного світогляду більшості людей 

планети.  

Аде в останній період популярною стає альтернативна теорія «розумного 

задуму» (Іntelligent design), яка пропонує переконливі аргументи на користь 

існування Творця всього живого на Землі. Одним із таких аргументів є те, 

що без інформації неможливе функціювання живих організмів, а інформацію 

може створити лише інтелект. На сьогодні все більше дослідників усвідом-

люють, що інформація не може бути матеріальною категорією. При цьому 

наводяться різні наукові аргументи. Але дарвіністи (точніше, неодарвіністи) 

і далі безпідставно стверджують, що інформація є продуктом матерії. 

Інформація, як і матерія та енергія, є фундаментальною, первинною 

категорією. Тому неможливо дати чітке визначення поняття інформації. 

Існують різні підходи до тлумачення інформації [1,2]. Адекватне уявлення 

про природу інформації важливе для правильної оцінки теорій відносно 

виникнення життя на Землі (еволюційної теорії Дарвіна та інших теорій). 

Нами пропонується розглядати інформацію, як деяке абстрактне 

відображення (з точки зору теорії множин), що дозволяє більш чітко 

описати деякі властивості інформації.  

Введемо поняття інформаційного відображення. Інформаційне відобра-

ження (ІВ) – це відображення f: X→Y, де Х – множина елементів довільної 

природи (область визначення ІВ, прообраз відображення), Y – множина 

елементів, які представлені деякими об'єктами матеріального світу (область 
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значень ІВ, образ відображення). Множина X описує об’єкти (їх стани, 

процеси, що відбуваються в об’єктах) деякої предметної області, яка є 

підмножиною «навколишнього світу». Крім того, розглядаємо обернене 

інформаційне відображення (ОІВ) до відображення f   g : Y → X.   

Найпростішим ІВ є відображення, у якому множини X та Y мають лише 

по два елементи. Наприклад, нехай задана множина ситуацій X: {―Безпечно, 

можна увійти!‖, ‖Небезпечно, не входити!‖}, і множина значень Y: {―У вікні 

є горщик з квітами‖, ‖У вікні немає горщика з квітами‖}.Тоді можна 

створити таке інформаційне відображення: 

a). ―Безпечно, можна увійти!‖ → ―У вікні – горщик з квітами‖, 

b). ―Небезпечно, не входити!‖ → ‖У вікні нема горщика з квітами‖. 

Фактично виконано кодування інформації, що дозволяє після цього при 

потребі отримувати інформацію на основі значення y ϵ Y. Множина Y 

виконує замісну функцію для множини X. (Наприклад, код ―В вікні горщик 

з квітами‖ заміщує ситуацію ―Безпечно, можна увійти!‖). Звичайно, що само 

по собі наявність «горщика з квітами у вікні» ще не є інформацію (в інших 

вікнах теж можуть бути горщики з квітами). Інформація не існує без 

попередньої побудови ІВ, як «домовленості» між двома інтелектуальними 

суб'єктами («джерелом» та «отримувачем» інформації).  

Процес отримання інформації є реалізацією, «обчисленням» оберненого 

ІВ для конкретного значення y ϵ Y. Тоді інформацію  можна визначити 

трійкою {g, x, y}, де g – обернене інформаційне відображення для  f: X→Y,  

а елементи  x
 
ϵ X,  y ϵ Y такі, що x = g (y). 

Як відомо, будь-яке відображення – це результат деякого інтелектуаль-

ного процесу. Наприклад, в математиці використовують різні відображення 

(функції, функціонали, оператори), і всі вони створені математиками 

багатьох поколінь. Це справедливо і для інформаційного відображення. Не 

існує такого природного, матеріального процесу, в результаті якого може 

виникнути інформаційне відображення (і відповідно, інформація). Але 

матерія необхідна для ІВ, як носій інформації (для її передачі та зберігання).  

Можна виділити три типи зв'язків між образом і прообразом ІВ: 

ін’єктивні, сюр’єктивні та бієктивні [3]. Іншими словами між множинами X 

та Y можуть існувати наступні типи зв'язків:  

1  → 1 („один до одного‖) – взаємно однозначні (бієктивні) ІВ, 

1  → Б („один до багатьох‖) –  багатозначні ІВ (можуть бути синоніми), 

Б → 1 („багато до одного‖) – сюр’єктивні ІВ (можуть бути омоніми).  

Для зв'язків типів 1 → 1 та 1 → Б обернене інформаційне відображення 

завжди однозначне, а для типу Б→1 – неоднозначне і воно контекстно 

залежне. Для розв’язання цієї неоднозначності потрібна додаткова інформація. 

Узагальненням ІВ є динамічне інформаційне відображення (ДІВ), яке 

формується з послідовності інформаційних відображень f: X(t) →Y(t),   
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t = 0,1,2,…,  які задані для моментів часу t. Аналогічно будується обернене 

динамічне інформаційне відображення g: Y(t) →X(t), t = 0,1,2,… Будь-який 

алгоритм, комп’ютерну програму можна розглядати, як динамічне 

інформаційне відображення. 

Біологічна інформація. 

В залежності від предметної області можна виділити технічну, соціальну, 

економічну, біологічну інформацію. Розглянемо генетичну інформацію – 

один з основних видів біологічної інформації.  

Після відкриття структури ДНК (Д. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс) в 

середині 20-го столітті стало зрозуміло, що без інформації неможлива будь-

яка форма життя. В. Гітт стверджує: «Інформація – не життя, однак 

наявність інформації в клітинах організму – необхідна умова життя» [1]. 

Інформація необхідна на всіх рівнях організації організму. Найважливішим 

видом біологічної інформації є генетична інформація. 

Покажемо, що для інформації, яка зберігається в молекулах ДНК, можна 

побудувати ІВ, яке будемо називати генетичним інформаційним відобра-

женням (ГІВ). Як відомо, всі (функціональні) білки організмів будуються з 

чітко визначеної послідовності 20 видів амінокислот. Синтез білка 

відбувається на основі інформації про її структуру, яка зберігається у ДНК. 

Генетична інформація ДНК є реалізацією генетичного інформаційного 

відображення: амінокислоти (прообраз X) → коди ДНК (образ Y). В зв'язку 

з тим, що білки організму формуються з двадцяти видів амінокислот, 

система їх кодування повинна містити принаймні 21 код (ще один код STOP 

потрібен для позначення кінця білка). В ДНК для кодування амінокислот 

використовується алфавіт з чотирьох нуклеотидів: {aденін (A), цитозін (C), 

гуанін (G), тимін (T)}. Кожна амінокислота білка у ДНК кодується одним 

кодом довжиною три (кодон, триплетний код, який містить три нуклеотиди). 

Таким чином, генетичне ІВ багатозначне: 20 амінокислот кодуються 64-ма 

кодонами, а обернене генетичне інформаційне відображення (кодони ДНК → 

амінокислоти білків) – однозначне відображення. Генетичний ―словник‖ 

містить 21 слово, а обернений генетичний ―словник‖ – 64 слова. Ця 

надлишковість кодів ДНК використовується для підвищення стійкості 

кодування до помилок кодів. Наприклад, амінокислоті аланін відповідають 

4 кодони, для яких обернене ГІВ реалізується таким чином: GCA → аланін, 

GCC → аланін, GCG → аланін, GCT → аланін. Завдяки цьому, при 

виникненні помилки (мутації) у третій букві кодону, семантика генетичного 

тексту не буде спотворена і обернене генетичне ІВ реалізується правильно. 

Аналіз можливих альтернативних систем кодувань показує, що 

кодування ДНК – оптимальне [1]. Варіанти кодувань, які теоретично можна 

було б використати для кодування генетичної інформації повинні вміти 

кодувати не менше 21 коду. Кількість можливих кодів залежить від вибору 
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двох параметрів: N – кількості букв у вибраному алфавіті та D – довжини 

слова. Тоді, наприклад, при N=2 і D=2 для кодування можна використати 

всього 4 коди. Нижче наводиться таблиця, яка дозволяє визначити кількість 

можливих кодів для різних значень N та D [1]:  

 N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 

D=2 4 9 16 25 36 

D=3 8 27 64 125 216 

D=4 16 81 256   

D=5 32 243    

D=6 64 729    
 

З таблиці видно, що існує декілька варіантів кодування, в яких кількість 

кодів більше двадцяти: (D=5, N=2), (D=3, N=3), (D=3, N=4), (D=2, N=5), 

(D=2, N=6). Інші варіанти не розглядаються, тому що для їх збереження 

потрібно значно більше матеріальних ресурсів. Крім того, потрібно 

виключити варіанти з N=3 і N=5, тому що для комплементарного 

копіювання ДНК параметр N повинно бути парним. Таким чином, 

залишились варіанти з N=2, 4, 6. При N=2 довжина коду має бути не менше 

5 (тоді можна отримати 32 коди), що призводить до збільшення довжини 

ДНК. При N=6 для кодування потрібно мати 6 видів стабільних молекул, що 

ускладнює процеси керування трансляцією і синтезом білків у рибосомі. 

Залишається один варіант з чотирибуквеним алфавітом (N=4) з довжиною 

слова D=3, і він є оптимальним [1]. Саме цей варіант кодування 

використовується у ДНК. Зрозуміло, що вибір оптимального кодування не 

може бути результатом випадкових, спонтанних матеріальних процесів, а 

результат свідомого планування Дизайнером з надзвичайно високим 

інтелектом. Цей аналіз інформації у ДНК, як і інші дослідження 

інформаційних процесів у організмах показує, що макроеволюція 

неможлива – вона суперечить сучасній науці в цілому, і теорії інформації, 

зокрема. Це факт починають усвідомлювати навіть вчені, які стояли на 

позиціях дарвінізму. Наведемо декілька висловлювань. 

M. Дентон, молекулярний біолог: „Якщо програми для ЕОМ не можуть 

бути випадковим чином успішно модифіковані, то це справедливо і для 

генетичних програм...  Думаю що, ми дуже близькі до повного спростування 

дарвінівської парадигми‖ [4]. 

J. Behe, американський біохімік: "Ідея «розумного задуму» цілком 

наукова. Життя на Землі від найбільш простих форм до найскладніших – 

результат свідомого проектування " [5]. 

С. Лѐвтру, шведський біолог: "Я вірю, що настане день, коли міфологія 

дарвінізму буде вважатися найзначнішим обманом в історії науки" [6]. 
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Але більшість еволюціоністів, ігноруючи наукові аргументи проти 

теорії еволюції, не можуть відмовитись від неї. Це схоже на релігійну віру: 

«я хочу вірити у еволюцію!». Про це інколи вони висловлюються відверто. 

Т. Скотт, біолог, Kaнзaський університет: ‖Навіть, якщо всі дані будуть 

вказувати на мудрого Творця, то така гіпотеза не повинна попасти в науку, 

тому що вона не натуралістична‖ [7]. 

Джордж Уолд, лауреат Нобелівської премії по біології за 1967 рік: 

„Існують тільки два можливих пояснення виникнення життя: спонтанне 

зародження, еволюція або надприродний творчий акт Бога... Іншої можли-

вості немає. Ідея спонтанного зародження була науково спростована Луї 

Пастером та іншими вченими ще 120 років тому, що залишає нам єдину 

можливість: визнати, що життя виникло, як надприродний акт творіння, 

здійсненний Богом. Але я не можу прийняти цю філософію, тому, що я не 

хочу вірити у Бога. Таким чином, я віддаю перевагу віри у те, що неможливо з 

наукової точки зору, тобто у спонтанне зародження, яке веде до еволюції‖ [8].  

Розуміючи, що класичний дарвінізм знаходиться у глибокій кризі, у 

останні десятиріччя еволюціоністи пропонують нові модифікації 

еволюційної теорії, в яких і далі вважається, що креативна біологічна 

інформація виникла спонтанно в результаті матеріальних процесів. Але з 

точки зору теорії інформації будь-яка теорія про походження життя, яка 

намагається пояснити виникнення біологічної інформації на основі 

матеріальних процесів, є хибною. Це означає, що і далі немає альтернативи 

теорії «розумному задуму». 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ 

ОСОБИСТОСТІ: ФЕНОМЕН ПСИХІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ  

В РЕЦЕПТИВНОМУ ПОЛІ ФІЛОСОФСЬКИХ  

І ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЗИҐМУНДА ФРОЙДА 

«Особистість – це «вершинне» утворення в ієрархічній структурі 

психіки людини…, і якісно новий спосіб організації поведінки…, вищий рівень 

взаємодії людини зі світом». 

© Олександр Миколайович Ткаченко (1939 –1985 pp.)  

«Не шукай всюди, зазерни всередину самого себе, бо всередині людини 

живе істина». 

© Аврелій Августин (Блаженний) Іпонійський (354 – 430 pp. н. e.) 

Особистість – це холістична (цілісна) структура, яка представляє собою 

конгломерат психічних  феноменів (властивостей, станів і т. ін.), які не 

зводяться до простої суми окремих структурних компонентів. Особистість є 

результатом динамічного процесу – інтеграції (взаємодії) трьох факторів на 

рівні онтогенетичного розвитку: соціального, біологічного і психічного 

(духовного)
1
, які розкривають індивідуальну неповторність (унікальність) 

особистості та сприяють розвитку самосвідомості. Атрибутивними ознаками 

особистості є цілісність і індивідуальність. Відомо, що австрійський 

психоаналітик Зиґмунд Фройд (1856 –1939 рр.) апелював до роздумів 

Чарльза Дарвіна (1809 –1882 рр.), оскільки був прихильником теорії 

еволюції і дійшов до висновку, що людина – це жива істота (франц. 

{animal}
2
 [c.402]), яка детермінована законами природи. Крім того, вченому 

вдалося воєдино об’єднати структури психіки: свідому структуру «Я» (Ego) 

з глибинною безсвідомою структурою психіки «Воно» (Es / Id) і вперше 

представити психічну організацію, як інтегративну, холістичну (цілісну) 

систему. Зиґмунд Фройд зумів розкрити специфіку взаємодії структур 

психіки: «Воно» (Es / Id) – «Я» (Ego) – «Над – Я» (Über – Ich; Super – Ego) і 

                                                         
1
 Прим. З цієї точки зору розглядав особистість український вчений - психолог 

Максименко Сергій Дмитрович (1941 р. н.). 
2
 Прим. див. «Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей» (2011) – 

Переклад з франц. мови. B чотирьох томах. Том другий. Під керівництвом Барбари 

Кассен і Костянтина Сігова та ін. – Київ: Дух і літера – 488 c. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/354
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запропонував по-новому поглянути на внутрішній світ особистості, як 

суб’єкта пізнання.   

Наукова новизна дослідження полягає в тому що автору вдалося в 

рамках класичної психоаналітичної парадигми встановити, що досягти 

найвищого рівня самосвідомості можливо лише за умови конгруентності 

(узгодження) структур психіки і на цій підставі виявити закономірності 

динаміки психічної реальності, яка є суб’єктивним відзеркаленням явищ 

об’єктивного світу. 

Метою дослідження є розкриття сутності феномену психічної реальності 

особистості в рецептивному полі філософських і психоаналітичних поглядів 

Зиґмунда Фройда.  

Основні результати дослідження. Теорію особистості австрійського 

психоаналітика Зиґмунда Фройда можна вписати в рамки таких бінарних 

опозицій: «Свобода (Freedom) – Детермінізм (Determinism); Раціональність 

(Rationality) – Ірраціональність (Irrationality); Холізм (Holism) – Елементалізм 

(Elementalism); Конституціоналізм (Constitutionalism) – Інвайронменталізм 

(Environmentalism); Змінність (Changeability) – Незмінність (Unchangeability); 

Суб’єктивність (Subjectivity) – Об’єктивність (Objectivity); Проактивність 

(Proactivity) – Реактивність (Reactivity); Гомеостаз (Homeostasis) – Гетеростаз 

(Heterostasis); Пізнаванність (Knowability) – Непізнаваність (Unknowability)» 

(Ларрі A. Х’єлл і Деніел Дж. Зіглер, 2020, c.40)
1
.  

Американські вчені Ларрі Х’єлл і Деніел Зіглер виділили основні 

положення, які є основою холістичного принципу, що об’єднує декілька 

етапів процесу: (1) від дихотомічного розгалуження психічних структур 

системи (2) до структурно-конструктивної інтеґрації психічних інстанцій 

особистості. 

Представлені дихотомії розкривають сутність людської природи, а також 

виявляють специфіку взаємодії особистості з оточуючим світом. Як відомо, 

вчений обстоював позицію матеріалістичного (біологічного) детермінізму і 

підкреслював, що прагнення думки і дії особистості, тобто людська 

активність контролюються виключно інстинктами, зокрема статевими і 

агресивними потягами і бажаннями. На думку Зиґмунда Фройда людина 

подібна до механізму, яким керують закони природи, які визначають 

стратегію її поведінки, як будь-якого живого організму. Дослідник 

наголошував на тому, що у людини відсутня свобода вибору, оскільки вона 

перебуває у полоні ілюзії свободи, яка сковує її та позбавляє альтернативи 

самовизначення і перетворює її на безвольного раба неусвідомлених сил, 

                                                         
1
Прим. див. Хьелл Л.А. и Зиглер Д.Дж. (2020) Теории личности [монография] / Ларри 

Хьелл и Дэниел Зиглер  – Серия: «Мастера психологии» – Третье издание – Санкт-

Петербург: Питер – 608 с. 
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інстинктів, які проявляються, як парапраксис
1
 (прим. забування імен, 

адреси, речей, описки, обмовки).  

Між тим, Зиґмунд Фройд стверджує, що людина перебуває в полоні 

ірраціональних примітивних інстинктів (прим. ключовими у фройдизмі в 

поведінці людини є ірраціональні мотиви), тобто тут мова йде про те, що 

свідома раціональна інстанція «Я» виконує вимоги безсвідомої структури 

«Воно» (Es /Id). Відомий італійський психолог і філософ Антоніо Менегетті 

(1936 – 2013 рр.) відносно свідомої структури говорив наступне: «Я є 

справжній момент: я як людина, як реальність, як присутність. Істина вже 

тут, там, де я існую» [9, c.17]. Виконання вимог безсвідомої області «Воно» 

(Es / Id) є для «Я» (Ego), як свідомої частини психіки своєрідною 

процедурою автентифікації. Дослідник Антоніо Менегетті зазначає, що 

«aвтентифікація (італ. Autenticazione) – це здатність розвиватися згідно 

внутрішньо притаманної віртуальності. Формальна елементарність втілення 

власної віртуальної позиції в якості індивіда» [8, c.13]. Необхідно відзначити, 

що Зиґмунд Фройд досліджував особистість в рамках холістичного вчення. 

Дослідник визначав особистість, як динамічну систему, яка є центром 

співвідношення трьох структур (інстанцій) психіки: (1) «Воно» (Es / Id) –  

(2) «Я» (Ego) – (3) «Над – Я» (Über – Ich; Super – Ego), які підтримують її 

монолітність і таким чином сприяють розвитку її самосвідомості. В даному 

випадку доречно буде згадати головного героя роману американського 

психотерапевта Ірвіна Девіда Ялома (1931р.н.) досвідченого психотерапевта 

Джуліуса. Герой цього роману, усвідомлюючи всю трагічність життєвої 

ситуації, заручником якої він став намагається при цьому не падати духом  

і проявляє незламність духу і сили волі. Джуліус, читаючи філософський 

роман Фрідріха Вільгельма Ніцше (1844 –1900 рр.) «Так говорив Заратустра. 

Книга для всіх і ні для кого» (1883 –1885рр.), акцентує свою увагу на 

рядках, які достеменно відображають його внутрішній стан і світогляд «як 

Заратустра не вихваляв, як не возвеличував свою самотність, як не 

потребував  усамітнення, щоб дати вихід своїм великим думкам, він все ж 

щиро любив людей,  прагнув допомогти їм стати краще, вище, піднятися з 

колін, вирватися з вузьких рамок, поспішав поділитися з ними власною 

зрілістю. Саме так – поділитися власною зрілістю
2
 [10, c.26]. 

Визначальною рисою класичного (ортодоксального) психоаналізу є те, 

що він базувався на конституціоналізмі. Але все ж особливу увагу Зиґмунд 

Фройд приділяв дослідженню взаємодії двох протилежних інстанцій 

психіки: свідомості «Я» (Ego) і безсвідомої структури «Воно» (Es / Id), яка є 

вродженою і може по-різному проявлятися у поведінці людини. Cправа в 

тому, що безсвідома «темна» енергія з одного боку, може бути стимулом для 

                                                         
1
 Курсив мій – М. M. 

2
 Курсив автора – Ірвіна Девіда Ялома. 
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творчості, а з іншого боку, руйнівною силою, яка здатна знищити 

особистість. До того ж, слід наголосити на тому, що домінування 

безсвідомої інстанції «Воно» (Es / Id) у цьому інтрапсихічному протистоянні 

може призвести до розщеплення психіки – поліпсихізму
1
 (прим. курсив мій – 

М. М.) (англ. dissociative identity disorder). З огляду на цей  факт, учень Карла 

Ґустава Юнґа, швейцарський вчений Генрі Фредерік Елленбергер (1905–

1993 pp.) говорить про те, що «діпсихізм в своєму закінченому вигляді є 

моделлю, з якої П’єр Жане
2
 вивів поняття підсвідомого, а Фройд – своє 

перше уявлення про безсвідоме як всієї суми пригнічених спогадів і 

прагнень (tendencies)» [5, c.192]. Важливо також згадати про те, що теорія 

безсвідомого була запропонована німецьким філософом, логіком Ґотфрідом 

Bільгельмом Ляйбніцем (1646–1716 рр.) (прим. див. трактат «Монадологія» – 

1714 p.), погляди якого на природу безсвідомого поділяв німецький 

психолог, філософ Йоганн Фрідріх Гербарт (1776–1841 рр.). Але вчений 

вирішив піти іншим шляхом і розглянути дану теорію в контексті 

психодинамічного інтегративного підходу, який згодом надихнув Зиґмунда 

Фройда на створення його психоаналітичної теорії. На переконання вченого 
рокіровка, як процес заміщення безсвідомої структури «Воно» (Es / Id) 

свідомою інстанцією «Я» (Ego), відбувається лише в тому випадку, коли 

«Воно» (Es / Id) не може протистояти зовнішньому тиску.  
В цьому відношенні етична структура «Над–Я», як соціальна інстанція 

виконує роль цензора, який конституює моральні імперативи на рівні 

суспільства. Але незважаючи на особливу роль, яку «Над – Я» виконує  

в суспільстві, вчений пальму першості віддає первинним(базовим) 

біологічним інстинктам, які все ж превалюють в поведінці особистості  

і спонукають її до деструктивних вчинків. Зиґмунд Фройд відштовхувався 

від принципу незмінності. Слід зазначити, що ключовим принципом 

психоаналітичної теорії розвитку особистості є процес становлення дорослої 

особистості, який пов’язаний з раннім дитячим досвідом, іншими словами 

проблеми, які виникають у дорослої людини насправді обумовлені 

наслідками, які «родом з дитинства». Психоаналітик запевняв, що «…дитячі 

спогади зобов’язані своїм існуванням процесу витіснення; вони замінюють 

при відтворенні інші дійсно значущі враження…» (тут і далі по тексту мій 

переклад – M. M.) [2, c.13]. Разом з тим, Зиґмунд Фройд підкреслював, що в 

процесі свого розвитку особистість проходить певні етапи психосексуальні 

стадії, які в подальшому можуть, як позитивно (за сприятливих умов, що 

забезпечують нормальний розвиток) так і негативно (у випадку виникнення 

                                                         
1
 Прим. діпсихізм (поліпсихізм) – розщеплення психіки, яке пов’язане з дисоціативним 

розладом ідентичності (феномен «множинної особистості»).  
2
 П’єр Марія Фелікс Жане (1859 –1947 pp.) – французький філософ, психіатр, невролог, 

психолог. Ввів в науковий вжиток поняття «підсвідомість». 
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фіксації на психотравмуючих факторах) вплинути на формування в 

ранньому віці характеру особистості, особливістю якого є прояв сталих 

індивідуальних рис дорослої людини, які не змінюються з часом. До того ж, 

в даному контексті необхідно виділити головні етапи розвитку дитини, які 

закладають фундамент характеру дорослої людини.  

Cтадії психосексуального розвитку дитини Зиґмунда Фройда були пред-

ставлені американськими психоаналітиками Стівеном Морансом і Дональдом 

Коеном у їх спільній роботі «Дванадцять дитячих психоаналітичних теорій 

розвитку». Дослідники, проаналізувавши багато різноманітних психоаналі-

тичних теорій, присвячених фазам росту і психосексуального розвитку 

дитини, все таки вирішили взяти за зразок класичну фройдівську теорію. 

Вчені модифікували її та виділили такі ключові стадії цієї теорії: «(1) від 0 – 

до 18 місяців («оральна фаза») – на даній стадії головними є процеси, які 

пов’язані з ротовою порожниною (смоктання, лизання, кусання), сепарація 

від батьків та встановлення психологічних меж; (2) від 18 – до 36 місяців 

(«анальна фаза») – в межах цієї стадії вся увага сконцентрована навколо 

процесів, що пов’язані з функцією виділення (анусом), cамоконтролем за 

дефекацією та сечовипусканням, привчанням до туалету; (3) від 36 – до 48 

місяців («генітально-нарцисична фаза») – характеризується дана фаза 

увагою до процесів, що пов’язані зі статевими органами (мастурбацією), 

прийняттям дитиною ґендерної ідентичності; (4) від 4-х – до 6-ти років 

(«едіпальна фаза») – на цій стадії увага фокусується на розширенні 

соціальних контактів, тобто дитина на попередніх стадіях була 

«дослідником», а на цій стадії вона стає вченим-експерементатором: (а) у 

відносинах з батьками, (б) у відносинах з іншими дітьми і (в) у роботі 

свідомості» [7, с.91-105].  

На думку Зиґмунда Фройда особистість закована в кайдани емоцій, 

почуттів, якими наповнений її суб’єктивний внутрішній світ. Справа в тому, 

що особистість йде на поводу у своїх відчуттів, які cтворюють для неї 

ілюзію свободи та не бажає зупинятися для того, щоб подумати про можливі 

наслідки до яких вони можуть призвести (наприклад, витіснення, 

придушення психічна травма і т. д.). Американський вчений Говард Кей, 

апелюючи до роздумів Зиґмунда Фройда підкреслював, що «з кожною 

хвилею придушення все більше і більше людей вважали такі обмеження 

недовговічними, поки, як стверджував Фройд, в сучасному світі вони не 

становлять переважної більшості» [3, c.61]. Таким чином, унікальність 

індивідуальності особистості визначається частково зовнішніми факторами 

такими як соціальні норми, відносини з близьким оточенням (впливом 

батьківських установок, патернів їх поведінки і т. д.). Зиґмунд Фройд був 

прихильником проактивного погляду на внутрішній світ (природу) 

особистості. В межах мотиваційного підходу науковцем було визначено, що 

мотивація людської поведінки безпосередньо обумовлена енергетичною 
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циркуляцією, тобто енергетичними потоками, що генерує безсвідома 

структура «Воно» (Es / Id). Однак, важливим моментом, як зазначав 

австрійський вчений Харун Пачич, в цьому плані є те, що «хід психічних 

процесів регулюється принципом задоволення – незадоволення, згідно з 

яким дискомфорт якимось чином пов’язаний із збільшенням, тоді як 

задоволення пов’язане зі зменшенням збудження» [1, c.16].  

Натомість Зиґмунд Фройд переконливо заявляв, що поведінка людини  

є неусвідомленою і носить довільний характер, а різноманітність людських 

вчинків обумовлена психічною енергією, що продукується агресивними 

(деструктивними) та статевими (лібідонозними) інстинктами. Втім, не  

можна однозначно та впевнено говорити про те, що особистість є 

проактивною. Адже в даному випадку не можна забувати про активацію 

інстинктів, що орієнтовані на зовнішній об’єкт, який в свою чергу виконує 

роль стимула і виступає провокуючим реактивним чинником поведінки, яка 

безпосередньо залежить від домінуючого суб’єктивного емоційного стану 

особистості. При цьому Зиґмунд Фройд заявляє про те, що людську 

поведінку можна контролювати, якщо зменшити рівень збудження, що 

спровоковане негативними факторами (наприклад: витісненими прагнен-

нями і спогадами), які супроводжуються енергетичною напругою. В даній 

ситуації можна погодитися з тим, що особистість прагне організувати свою 

поведінку таким чином, щоб придушити інстинкти «Воно» (Es / Id), які 

випромінюють безсвідому енергію і всіма силами намагається уникнути 

стимулюючої напруги (нім. Reizspannung), замість того, щоб підтримувати 

гомеостатичну рівновагу, тобто баланс між збудженням та напругою. З 

цього приводу, вчений говорив, що «її збільшення, як правило, відчувається 

як незадоволення, а її зменшення як задоволення» [4, c.10]. 

Хотілося б також сказати про те, що безсвідома структура «Воно» (Es / 

Id) має певну владу над свідомою інстанцією «Я» (Ego), яка задовольняла її 

потреби і тим самим намагалася не порушувати гомеостатичної рівноваги. 

На переконання швейцарського дослідника Генрі Фредеріка Елленбергера 

«безсвідоме не має відношення до реальності, воно не знає принципів 

суперечності або часу; безсвідома енергія не обмежена жодними межами» 

[6, c.128]. З точки зору Зиґмунда Фройда особистість, як представник живої 

природи є суб’єктом наукового пізнання. Вчений обстоював позицію, яка 

наголошувала на тому що людина  є біологічно-детермінованим індивідом, 

мотиви поведінки якого можна розкрити лише за допомогою психоаналізу, 

як науково-обґрунтованого методу, який і досі багатьма науковцями не 

визнається та критикується через відсутність достатньої кількості 

емпіричних даних, які б підтверджували його ефективність. 

Висновки. В контексті даного дослідження розглядався феномен 

психічної реальності особистості в рецептивному полі філософських  

і психоаналітичних поглядів Зиґмунда Фройда. В ході дослідження  
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були отримані такі результати: по-перше,
1
 встановлено, що теоретичні 

положення, які були запропоновані Зиґмундом Фройдом зводяться до 

концептуального аналізу структури особистості, який розкриває специфіку 

внутрішнього світу особистості, тобто психічних явищ, які проявляються  

у її поведінці і реакціях. По-друге,
2
 підкреслено, що безсвідома структура 

«Воно» (Es / Id) продукує інстинкти, примітивні (лібідонозні, статеві) 

бажання, афекти та витіснений матеріал (прагнення  і спогади). По-третє,
3
 

виявлено, що компоненти безсвідомої інстанції «Воно» (Es / Id) (інстинкти, 

примітивні потяги і бажання) можуть реалізуватися лише у дії, але впливати 

і керувати актами поведінки вони зможуть лише тоді, коли стануть  

частиною свідомості «Я» (Ego). По-четверте, наголошено, що Зиґмунду 

Фройду вдалося пролити світло на людську природу і вийти за рамки 

класичного (ортодоксального) психоаналізу та продемонструвати 

філософське (світоглядне) осмислення людської сутності.  
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МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ  

НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У XVI–XVIIІ СТ.  

В РЕЦЕПЦІЇ КИЇВСЬКИХ ІСТОРИКІВ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

Актуальним завданням сучасної україністики є відтворення цілісної та 

неупередженої картини релігійного життя та релігійної думки на Україні, 

при цьому одним із складових цього завдання є розгляд співвідношення 

релігійного та національного начал в інтелектуальній та духовній історії 

українського народу. Особливого значення набуває історія дослідницьких 

оцінок та інтерпретацій релігійного життя на українських теренах, що 

обумовлює певну сталість, неперервність традицій та історичної пам’яті.   

З огляду на зазначене, є важливим звернення до наукового спадку 

викладачів та вихованців дореволюційної Київської духовної академії ХІХ – 

поч. ХХ ст., у працях яких вперше представлено наукову рецепцію  процесів 

становлення та розвитку західних християнських конфесій на вітчизняних 

теренах у ХVІ–ХVІІІ ст. крізь призму їхньої взаємодії із православною 

традицією. 

З одного боку, наукові студії київських істориків демонструють 

усталений в російській історіографії ідеологічно та конфесійно заангажований 

погляд на розвиток релігійних відносин в Україні у період ХVІ–XVIII ст.  

в ракурсі проблематики міжконфесійного протистояння. Актуальне для Росії 

другої пол. ХІХ ст. «польське питання» спричинило порушення окремого 

наукового дискурсу стосовно проблеми конфесійної та національної 

приналежності українського населення, і пов’язаної із нею проблеми  

міжконфесійних відносин. Представники київські духовно-академічної 

корпорації у своїх працях розглядають польське питання в параметрах  

співвідношення єдності національного та релігійного начал, підсилюючи 

https://kniga.biz.ua/publisher-nnbf-ontopsikhologiia
https://kniga.biz.ua/publisher-nnbf-ontopsikhologiia
https://kniga.biz.ua/publisher-nnbf-ontopsikhologiia
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надані оцінки питання через написані ними історії релігійного життя  

на Україні у XVI–XVIIІ ст. В рамках цього дискурсу Берестейська церковна 

унія 1596 року витлумачується як завершена спроба політичного та 

релігійного підкорення (полонізації та окатоличення) невід’ємної частини 

російського народу. Зокрема, у історичному нарисі випускника і викладача 

КДА митр. Макарія (Булгакова) [3] Берестейська унія постає результатом 

довготривалого поступального процесу навернення православного україн-

ського народу у католицьку віру. Подібно до праці Макарія, в історичних 

студіях проф. С. Голубєва [2] відображено пролонговану історію реалізації 

церковної унії, подієвість укладання якої поширюється на досить тривалий 

час після Берестейської угоди. Реконструюючи численні спроби створення 

нових уній, ініційованими здебільшого світською владою Речі Посполитої, 

С. Голубєв відтворює основні напрями міжконфесійної взаємодії у XVIІ ст., 

що виражались не лише в нескінченно повторюваних епізодах протистояння 

між католиками та православними, а також у різноманітних варіантах 

досягнення певного взаєморозуміння між прибічниками двох конфесій.  

Крізь призму співвідношення релігійного та національного факторів 

постає історія міжконфесійної взаємодії на Україні XVI–XVIІІ ст. в наукових 

студіях проф. О. Розов. Розглядаючи релігію як визначальний фактор 

розбудови суспільно-політичного, національного, культурного, економічного 

життя певної країни чи народу, О. Розов поціновує релігійний фактор, а саме 

завойовницьку політику Римо-католицької церкви, певним дестабілізуючим 

явищем, що спричинило міжетнічне і міжконфесійне антагоністичне 

протистояння, розподіл населення Речі Посполитої на католиків та 

православних за національними ідентифікаційними ознаками: католицький-

польський, православний-руський народи. Водночас у наукових розвідках 

О. Розова можна побачити картину міжконфесійного життя на українських 

тернах в ракурсі проблематики церковно-політичних та церковно-

юридичних взаємовідносин в Речі Посполитій, на основі розгляду питання 

розвитку релігійно-політичного дисидентства в цій державі [5]. Юридично-

правова складова конфесійних взаємовідносин у Литовсько-Польській 

державі стають предметом розгляду у ґрунтовній науковій розвідці 

вихованця КДА Василя Біднова, де на основі аналізу зібрання законів Речі 

Посполитої ХІV–ХVІІІ ст. Volumina Legum автор намагається прослідкувати 

динаміку правового статусу православних в державі через співвіднесеність 

із правовим статусом католиків і протестантів [1].  

Відштовхуючись від усталеної в російській суспільно-політичній думці 

ХІХ ст. доктрини «офіційної народності», закріпленої уваровською формулою 

«самодержавство–народність–православ’я», київські історики описують 

історію релігійного життя в Україні через осмислення взаємозалежних 

понять релігії та народності, де релігія розглядається як соціально зумовлене 

явище та в якості необхідної запоруки розбудови суспільно-політичного 
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життя певного народу. Яскравим прикладом такої ідеологічної налаштова-

ності в історичних інтерпретаціях є нариси з історії церковного життя в 

Україні у XІV–XVIII ст. проф. Ів. Малишевського [4] та Ф. Титова [6]. 

Подібні, ідеологічно зумовлені дослідницькі інтенції презентують київські 

професори (Ф. Лебединцев, С. Терновський, А. Криловський, С. Голубєв), 

що беруть участь у видавничому проекті «Архив юго-западной России», 

організованого наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Київською археографічною 

комісією.  

З іншого боку, історичні студії вихованців та викладачів КДА мають 

ряд характерних ознак, які надають право стверджувати про специфіку 

дослідницьких інтерпретацій київських духовно-академічних істориків. В 

їхній рецепції історія міжконфесійної боротьби постає в рамках історії 

міжконфесійних взаємовідносин, що мали певні періоди як загострення 

протистояння, так і пошуку засад для мирного діалогу. Варто відзначити 

представленість у розвідках суспільно-політичного, правового, культурного, 

освітнього, релігійного підґрунтя міжконфесійної взаємодії, що дозволило 

науковцям увиразнити різноманітність та багатовекторність процесу 

міжконфесійних відносин, феномен яких не вписується в однолінійну 

антагоністичну історію. Водночас, на наш погляд, варто розглядати наукові 

розвідки київських духовно-академічних професорів, присвячені вітчизняній 

релігійній історії, у більш ширшому дослідницькому контексті зацікавлень 

представників київської історичної школи, що увиразнює європейську 

спрямованість наукових пріоритетів. Наукові студії вихованців та 

викладачів КДА презентують стійкий науковий інтерес київської духовно-

академічної спільноти до релігійних традицій Західної Європи, серед яких 

найвагомішими є традиції католицизму та протестантизму. Звідси, історія 

міжконфесійної взаємодії на вітчизняних теренах доповнюється різнопла-

новими історіями поширення релігійно-просвітницької діяльності католи-

цизму та протестантизму, в рамках яких обговорюються позитивні наслідки 

західного впливу на розбудову української культури та освіти. У працях 

київських істориків історія міжконфесійної взаємодії постає також історією 

полемічної літератури, що витлумачується як феномен цивілізованого 

просвіченого діалогу між учасниками дискусії.  
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РОЗУМІННЯ ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ В МОДЕРНОМУ  

ТА ПОСТМОДЕРНОМУ СВІТІ 

Актуальність проблеми зумовлена цілою низкою важливих теоретичних 

та практичних чинників, через які проблема гідності людини на початку  

XXI століття знову стає предметом численних філософських розвідок та 

дискусій. Розуміння поняття людської гідності в соціально-філософському 

дискурсі, опирається на осмислення ґенези цього поняття та його найістот-

ніших соціальних практик.  

Послідовна репрезентація ідеї людської гідності в працях провідних 

модерних мислителів розкриває її сутність та особливості функціонування в 

межах модерного соціального проєкту, який так і незавершений до сьогодні. 

Притаманний йому образ людини як особистості, якій властива свобода 

вибору, здатність до морального самовдосконалення і вільного від догматизму 

пошуку, став передумовою зародження загальноєвропейської ідеї про 

важливість суспільного контексту для гідного людського буття, а також про 

самоорганізацію, самоконтроль і самодисципліну, завдяки яким людина 

творить себе і впливає на інших. 

Осмислення особливості інтерпретації засадничих принципів концепту 

людської гідності як механізму поєднання персональних та інституційних 

складових розбудови справедливого, правового суспільства свідчить про те, 

що сучасний розвиток суспільства разом із науково-технічним прогресом та 

глобалізацією створюють нові, постмодерні форми людського буття, де 

відбувається поєднання особистого, суспільного на основі верховенства права, 

демократії, свободи, толерантності та гідності людини [1,2]. 

Філософський дискурс свободи та гідності людини як відображення 

органічного синтезу їх універсальних та індивідуальних складових, набуває 
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актуальності з огляду на бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій та інформаційного суспільства за умов створення нової віртуальної 

реальності, яка істотно впливає на основні виміри людського буття. 

Звернення до особливостей інтерпретації ідеї гідності людини в межах 

сучасних теорій справедливості свідчить про глибоку спорідненість чуття 

справедливості і чуття самоповаги, поваги до людської гідності, які мусять 

бути захищені за допомогою демократичних правових інституцій [3,4].  

Аналіз найістотніших способів концептуалізації ідеї гідності в 

новітньому соціально-філософському та політико-правовому дискурсах за 

доби постмодерного суспільства дозволив виокремити горизонтально-

персональні та вертикально-інституційні виміри гідності людини, а також її 

морально-етичні, соціально-філософські та філософсько-антропологічні 

складові, що уможливило розуміння перспектив подальшого дослідження 

гідності людини в контексті проблем ідентичності, насильства та його 

подолання [5]. Мова йде про пошуки механізмів цілісного синтезу теперіш-

нього та майбутнього суспільного та персонального досвіду, осмислення 

гідності як інтерекзистенціалу, зустрічі людей. Такі громадянські чесноти як 

справедливість, відповідальність, солідарність, а також визнання людської 

гідності, поваги до неї, необхідно доповнити довірою людей одне до одного та 

найістотніших соціальних інституцій. Потребує подальшого розвитку і теза 

про необхідність вкорінення поваги до людської гідності не в милість 

держави, а в систему справедливого розподілу суспільних благ та чесної 

суспільної угоди громадян та влади. 

Подальший філософський дискурс гідності людини  потребує вивчення 

такого аспекту розмаїття гідності людини як справедливість, автентичність 

замість насильства. Адже люди завжди будуть прагнути поваги у їх бажанні 

прожити гідне життя, а образа, приниження гідності людини (проти чого і 

мусить бути спрямоване її подальше філософське осмислення в Україні) 

полягає не лише у відсутності засобів для гідного людини існування, а у 

свідомій образі, руйнуванні морального статусу людини. 
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КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ ГЛАМУРНОГО 

СПОЖИВАЦТВА 

Наприкінці ХІХ століття почали визначатися сучасні методи торгівлі, які 

втілилися потім з блискучим успіхом та грандіозним розмахом в торгівлі 
США і Європи. Серед основних напрямків було спрощення контакту покупця 
з товаром та використання емоцій покупця не тільки в процесі спілкування з 
продавцем, а й в оточенні здійснення торгівельних відносин: плануванні 

магазину, викладі товарів, ціновій стратегії та спеціальних акціях.  
Перш ніж сформуватися як концепт, тобто набути стійкої системи образів 

і ціннісний контекст, споживацький гламур пройшов довгий шлях. Він 

формувався як публічний імідж починаючи з нового часу, коли культура 
переживала період серйозних трансформацій. Парадигма культури нового 
часу була пов'язана на теоретичному рівні з активністю суб'єкта, що пізнає  

(з ідеалізацією здатності пізнання та формуванням стійкого ідеалу істини як 
такої), а на рівні практичному – з діяльністю і споживчою активністю. «Серед 
багатьох нововведень того часу був і гламур – уявний синтез багатства, краси 
та слави, він викликав заздрість і не передавався у спадок, а створювався 

самою людиною» [1, с.22]. Співвіднесення гламуру зі становленням нової 
міфології, яка пізніше в американців отримала стійке назва self-made, важливо 
для розуміння сутності цього явища. 

 Яскравою ілюстрацією процесу становлення цієї нової міфології може 
служити роман Еміля Золя «Дамське щастя». У Парижі – столиці світової 
моди XIX століття, бренди, відчайдушно борючись за безроздільне панування, 

чарували споживачів і, головним чином споживачок. У романі Золя універмаг 
«Дамська щастя» заворожував та підпорядковував собі публіку не тільки 
великою кількістю товарів і високим мистецтвом продаж, але й новими 
товарними брендами, забезпеченими привабливими назвами, що паралізували 

волю, позбавляли від почуття власної гідності та здатності раціонально 
мислити [3, с.111-115]. У романі цілком наочно описана реакція молодих 
провінціалів, які прибули в Париж шукати кращої долі, та побачили цей 

товарний достаток. «Дамська щастя», – прочитав Жан з легким сміхом –  
Як мило! Це має залучати покупців» [2, с.6]. 

Товарний достаток, скрупульозно розрахований на будь-який смак і 

гаманець, стимулював споживання. Бажання володіти ставало майже 
непереборним. Покупець, потрапляючи в товарні лабіринти як в капкан, вже 
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не міг вибратися з нього без нічого, його тягла якась омана, він був у владі 
витончених комерційних хитрощів, його намагалися здивувати і вразити, як 

героїв роману Золя. «Спочатку їх вразило хитромудре розташування виставок: 
зверху по діагоналі висіли парасольки у вигляді даху сільської хатини; внизу 
на металевих прутах висіли шовкові панчохи, немов би обтягуючи округлі 

ікри; тут були панчохи всіх кольорів: чорні з ажуром, червоні з вишивкою, 
тілесного кольору, засіяні букетиками троянд, їх атласна в'язь здавалася 
ніжною, як шкіра блондинки. Нарешті, на полицях, покритих сукном, лежали 
симетрично розкладені рукавички з подовженими, як у візантійської діви, 

пальцями і з долонею, зазначеною якоюсь трохи незграбною, воістину 
дівочою грацією, як все ще не ношене жіноче вбрання» [2, с.7]. 

Товар продавався так яскраво, красиво і заманливо, що покупець готовий 

був на все, щоб роздобути його. Товар був майже «обожнений», володіння їм 
обіцяло райську насолоду, забезпечувало самоповагу і захоплення оточуючих. 
«Споживайте і буде вам щастя» – ось лейтмотив цієї епохи чарівності 

товарними брендами, які отримують найпривабливіші імена для того щоб 
зайняти міцне місце в житті людей, що пізнали всі радощі споживання. 

Читаючи роман «Дамська щастя» не можна не вловити захоплення 
новими товарними брендами, що виходять на товарну авансцену з магічними 

іменами, які пестять слух. «Але особливо приголомшила їх остання вітрина. 
Шовк, атлас і оксамит були представлені тут у всій різноманітності 
переливчастої, вібруючої гами найтонших відтінків: нагорі – оксамит густого 

чорного кольору і оксамит молочної білизни; нижче – атласні тканини, 
рожеві, блакитні, в химерних складках, що поступово переходили у бліді, 
нескінченно ніжні тони; ще нижче, немов оживши під досвідченими пальцями 

продавця, переливалися шовки всіх кольорів веселки, – відрізи, згорнуті у 
вигляді кокард і розташовані красивими складками, ніби то на жіночих 
грудях. Кожен мотив, кожна барвиста фраза вітрини була відокремлена від 
іншої як би приглушеним акомпанементом – легкою хвилястою стрічкою 

кремових фулярів. … А по обидва боки вітрини височіли купи шовку двох 
сортів: «Щастя Парижа» і «Золотиста шкіра»: шовки ці продавалися тільки 
тут і були надзвичайно видатним товаром, який мав зробити переворот в 

торгівлі новинками. ... Люди дивилися на них, жінки зупинялися, юрмилися 
перед вікнами, збуджені від бажань. І тканини оживали під впливом  
пристрастей, що кипіли на вулиці ...» [2, с.8]. 

Все це чарівне дійство мало тільки одну мету – зачарувати, запаморо-

чити, позбавити волі, щоб змусити людину за будь-яку ціну купити жаданий 
бренд. «Від магазину віяло жаром, як від фабрики, і цей жар виходив 
головним чином від прилавків, де йшла жвава продаж та була штовханина, 

яка відчувалася навіть за стінами будівлі. В приміщенні стояв безперервний 
гул, точно від машини, що знаходиться в русі і безперестанку оброблює 
покупців, – їх збивали в купу перед прилавками, одурманювали товарами, а 
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потім перекидали до кас. І все це – з механічною точністю, з силою і логікою 
передавального механізму, який захоплював натовпи жінок» [2, с.8]. 

Розглянемо прийоми роботи гламурної торгівлі, спрямовані на 

притягнення уваги жіночої аудиторії, описані в романі. Власник 
універсального магазину «Дамська щастя» Октав Муре «пристрасно бажав 
одного – здобути перемогу над жінкою. Він хотів, щоб вона панувала тут, як у 

себе вдома, він побудував для неї цей храм, маючи намір підпорядкувати її 
своїй владі. Вся тактика його зводилася до того, щоб звабити жінку знаками 
уваги і, використовуючи палючу лихоманку, зробити її бажання предметом 
купівлі-продажу. Головним його завданням тепер було завоювати і тих жінок, 

які, ставши матерями, втратили схильність до кокетування; він прагнув 
завоювати їх за допомогою дитини і тут уже не випускав з уваги нічого: він 
грав на всіх почуттях, створював відділи для хлопчиків і дівчаток, зупиняв на 

ходу матерів, даруючи їх дітям картинки і повітряні кулі» [2, с.14]. Зараз так 
само товари для дітей розміщують в магазині для жінок. Успішні на роботі 
жінки часто не мають багато часу для поїздок в спеціалізовані дитячі 

магазини, і в той же час намагаються компенсувати брак уваги до дітей за 
допомогою подарунків.  

«Жінка не в силах противитися дешевизні і купує навіть те, що їй не 
потрібно, так як переконана, що це вигідно» [2, с.17]. Виходячи з цього, Муре 

створив систему зниження цін на товари, які продавалися туго. Цінники в 
універмазі «Дамська щастя» представляли собою великі ярлики з величезними 
цифрами. Демократичні ціни приваблювали покупців з різним доходом, і 

наявність в асортименті ряду дешевих товарів сприяло широкій популярності 
магазину, не відлякуючи заможних дам. Це створювало натовп і атмосферу 
ажіотажу, а відповідно до теорії поведінки мас Гюстава Лебона, при скупченні 

великої кількості людей в приміщенні, людина втрачає здатність критично 
оцінювати те, що відбувається, в тому числі, необхідність покупок [3, с.118].  

Для того, щоб жінки проводили в магазині більше часу був влаштований 
безкоштовний буфет, де розпаленим покупницям пропонували сиропи і 

печиво, читальний зал та виставку картин. Тому багато хто приходив в 
універмаг спеціально – безкоштовно пригостити дітей та скористатися залом 
як зручним місцем для зустрічей або написання листів. Як правило, такий 

похід закінчувався покупками. 
Нові магазини вперше використовували принцип зручного підходу до 

товарів. Службовцям було дано спеціальну вказівку не займатися продажем, 

продавці вступали в діалог тільки після того, як клієнт вибрав товар. Муре 
широко використовував зазивання продавцями, оскільки це теж створювало 
шум. Сьогодні близько 30% жінок з різних причин не бажають спілкування з 
продавцем, інша ж частина, як і раніше, не розуміють цієї відрази до похвали 

товарів, з радістю піддаються насильству та люблять ніжитися в ласці 
публічних пропозицій, насолоджуючись можливістю за все хапатися руками і 
витрачати час на непотрібні розмови.  
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«Покупниці були вражені вигадками Муре, низькими цінами, системою 
повернення товару. В дверях була тиснява, люди майже били один одного, 
громлячи товари, що продавалися зі знижкою. У перегрітій атмосфері 
магазину безроздільно панували жінки. Вони взяли його приступом, 
розташувалися в ньому табором, як в підкореній країні. Приголомшені, 
розбиті втомою прикажчики були як би їх власністю, якою вони 
розпоряджалися з самоуправством володарок» [2, с.23]. В кінці дня, «серед 
розгромлених столів і прилавків, немов зметених поривом шаленого урагану», 
відбувався підрахунок виручки, що перевищила всі очікування [2, с.25]. 

Зачарованість брендами була настільки сильною, що переросла в стійку 
залежність, називану надалі «вірністю бренду». Бренд не тільки миттєво 
зачаровував, він входив в свідомість, диктуючи, вимагаючи і підпоряд-
ковуючи. Творців брендів вже не влаштовувала коротка мить чарівності, їм 
потрібно було захопити споживачів, зробивши їх стійкими борцями за бренд, 
але, як відомо, будь-яка боротьба вимагає енергії, здатної створити новий стан 
споживачів, яке можна назвати «вірністю брендам». 
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ПОИСК ИСТОРИЧЕСКОГО УРОВНЯ  

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ЛИЧНОСТЬ И ТРАДИЦИЯ 

«Ходили в мире лже-Мессии…» 
(Иван Бунин) 

Время перехода, с одной стороны не только взыскует широкого поиска 
исторического уровня, но и делает его необходимым в масштабах, когда 
совершенно недостаточно изменения частностей, а требуются кардинальные 
трансформации. С другой стороны, период массовой идеологической 
дезориентированности, утраты нравственных опор, разъедания социально-
политических институтов продуцирует массу разновекторных подходов и 
осуществляемый обществом выбор во многом зависит от характерных черт 
как культурно-цивилизационных миров, так и от выдвигаемых ими правящих 
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элит. Закономерно, что именно на переломе эпох ценностные корреляты 
напрямую проявляют своѐ подлинное качество, а бюрократическая короста 
привилегированного наследования принадлежности к правящим группи-
ровкам (возрождение архаики неокастовости) и недопущение элементов 
меритократии и подлинного народовластия оказываются фатальными. 
Подмена же базовых ценностно-смысловых комплексов антиценностями в 
процессе «освобождения человека» (а де-факто животных инстинктов) – 
фактор соскальзывания в общественный регресс. 

Приоритеты в развитии и реализации сущностных сил человека 
изменчивы и испытывают воздействие не только логики истории, но и 
особенностей культурно-цивилизационных миров. «В основе всей нашей 
деятельности, включая повседневную, лежит концентрированный, 
организованный опыт истории, опыт, который запечатлѐн, записан в 
постоянно накопляемой и передающейся от поколения к поколению 
культуре» [1, т.2, с.4]. Причѐм характернейшая черта постглобального мира – 
возрождение творческих импульсов культурно-цивилизационных миров, 
сформированных вокруг своих базовых ценностно-смысловых комплексов. 
Так, самобытное, инновационное творчество как освоение социокультурного 
пространства осуществляется при самостоятельной соорганизации / коопе-
рации жизнедеятельности культурно-цивилизационных миров соответственно 
народному самоощущению, формируемому тысячелетиями исторической 
деятельности [2-8]. Идеал правды как сплав истины, справедливости и силы – 
высший принцип бытия культурно-цивилизационных миров, неотделимый от 
самого бытия [1, т.1, с.52] и представлений о желательном, нормативном и 
допустимом. И фактор «самозванства», поддерживаемого извне конкурирую-
щими культурно-цивилизационными мирами и опирающегося на враждебные 
группировки внутри, как имитация творческой инициативы, может стать 
эффективным направлением подмены за счѐт замены инновационного 
самостоятельного творчества имитационным заимствованием и подделками 
симуляции [9-12]. Вместе с тем, «в изменяющемся обществе массовое 
избиение инноваций уродует общество, но не возвращает его в исходное 
состояние (не говоря уже о том, что само прежнее состояние в изменяющемся 
обществе может оказаться дискомфортным)» [1, т.1, с.44]. Соответственно, 
массово возникающие социальные болезни часто причиняются искусственно 
вызванным застоем творческой энергии, политическим окостенением. 

Возможности и риски, даруемые человечеству развѐртывающимся 
историческим процессом, включают процессы прогнозируемые и непрогно-
зируемые, стихийные и целенаправленные, уникальные и закономерные, 
неуправляемые, самоуправляемые и управляемые, эволюционные и револю-
ционные, циклично-волнообразные и необратимо-поступательные (как про-
грессивные, так и регрессивные). Вместе с тем, затягивание с назревшими 
кардинальными трансформациями ставит ойкумену на грань катастрофы; 
отличие постглобальных условий – в связанности и взаимозависимости 
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различных культурно-цивилизационных миров. Между тем, выморочный, 
выгоревший изнутри и полинявший от времени капитализм, выродившийся в 
зомби империализма, продуцирует не только жѐсткое разделение на центр и 
периферию (в частности, в силу необходимости перемещения в последнюю 
невыгодных и опасных производств), но и регулярность конфликтов и 
столкновений. Как известно, «мир сотрясают (буквально, а не фигурально) всѐ 
более и более глубокие социальные конфликты. Глобальные проблемы 
обостряются. Война превращается в обыденность. Социальная поляризация 
растѐт и внутри отдельных стран, и в мире в целом» [13, с.7]. Экономически 
несостоятельный и морально уродливый социальный уклад Запада с 
гирляндами мыльных пузырей фондово-страховых фикций, пустышками 
судебных тяжб и расхищением продуктивного потенциала также угрожает 
всему человечеству. Недаром уже Аристотель резко отделял закономерности 
и проявления «экономики» и «хрематистики». Различие же культур 
проявляется и в том, что именно Западом было развязано наибольшее число 
наиболее кровавых войн, а весь мир опутан метастазами их военных баз. 
Недаром и политических лидеров, и СМИ Запада регулярно ловят на 
открытой лжи (пожалуй, самым роковым примером стали измышления для 
старта открытых интервенций). Разумеется, опасно не только перенапряжение 
в погоне за ускользающим мировым господством; чрезмерные претензии 
Запада (и, прежде всего, американские) угрожают всей ойкумене, еѐ 
динамике. В частности, утрата всяких прав на попытки доминирования и 
историческая обречѐнность архаичных общественной системы и 
политического режима США предопределены родовой травмой при геноциде 
коренного населения континента, а также вплетѐнными в социокультурную 
ткань (ставшими еѐ неотъемлемой частью) веками рабства / рабовладения и 
неразрывно связаны с ущербностью образа жизни, способа мышления и 
базовых ценностно-смысловых комплексов. 

Между тем, как известно, каждой эпохой востребуются разные черты, 
действуют свои нормы и формы выхода за них (как в моральное, так и в 
аморальное, как в героическое, так и в низменное). События далеко не всегда 
движутся туда, куда хотелось бы их инициаторам; тогда из-под задуманного 
проглядывает логика истории. Темп истории изменчив, как и сравнительная 
ценность еѐ периодов. «Ускорение» еѐ движения, «повышение плотности», 
насыщенности промежутков социального времени происходит и за счѐт 
активизации политических процессов. Смена культурно-цивилизационных 
миров и их ролей естественна; «Кто был ничем, тот станет всем…». 
Соответственно, качество политической культуры, социальных институтов и 
информационного суверенитета испытывается на прочность с разной 
интенсивностью. Отделяя стратегическое влияние от тактики изменений, 
можно разглядеть, как в карнавальной пестроте калейдоскопа событий 
возникает новый геостратегический порядок, формируются новые модели 
развития. Так, из-под спуда мозаики предвыборного партийного противо-
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борства проступают контуры кардинальных перемен, существенных не только 
для оперативных, но и тактических, а также стратегических мер социеталь-
ного управления [14-18]. 

Очевидно, что «нынешняя эпоха требует вновь обратиться к класси-
ческим проблемам преодоления отчуждения и активизации социально-
творческого начала Человека…. Что «рыночноцентрическая» … теория 
устарела и мало адекватна для исследования» [13, с.5]. Вместе с тем, именно 
духовные (на данном этапе, прежде всего, научно-интеллектуальные) 
факторы оказываются и стратегически наиболее продуктивными, и 
предоставляющими обширный организационно-управленческий потенциал, 
влияя на ядро общественного богатства. Посему меняется и вектор творческой 
активности, всѐ заметнее смещаясь в духовную сферу и способствуя 
интеграции в научно-образовательно-производственные комплексы. В рамках 
переходного периода определяется соотношение сил в структурировании 
общественных противоречий, то, в чьих интересах и кем будут 
осуществляться перемены. Содержание переходного периода и определяется 
действиями совокупности влияющих на направленность, характер, этапы, 
последовательность и т. д. общественных изменений. С одной стороны, 
двойственность и непоследовательность решений субъектов трансформаций 
могут мстить за себя реанимацией худших вариантов процессов. С другой, 
насильственное осуществление своего понимания логики истории приводит к 
последующему длительному отторжению внедряемых моделей, а то и 
нарастанию иррационально-превращѐнных форм, когда за видимостью 
скрываются совершенно иные принципы и механизмы. При этом разрыв 
преемственности в развитии несѐт в себе потенциал и подрыва самого 
развития. Новая эпоха создаѐт условия для развѐртывания свободы, 
разнообразия, диалога. Но если предопределѐнные временем (прежде всего, 
переходного периода) возможности будут упущены, тем самым будут 
безвозвратно ограничены возможности последующего исторического 
развития. Выход за границы прежнего «коридора свободы» может обернуться 
не прорывом к перспективам развития, а возвращением к социальному 
каннибализму и дикости, что особенно опасно при технико-технологическом 
скачке. Т.о. как от народного духа, так и от деятельности элиты во многом 
производным становится результат прохождения переходного периода; 
укрупнѐнно – послужит он трамплином для процессов прогресса, регресса или 
катастрофы. Вот только постглобальный итог станет общим. 
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ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ  

ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ  

ХІХ СТОЛІТТЯ 

На сьогоднішній день освіта є однією з наймасштабніших фундамен-

тальних складових устрою держави. Соціальні, економічні та культурні 

реформи в Україні наштовхують на пошук нової стратегії розвитку системи 

освіти і виховання підростаючого покоління. Важливого значення набуває 

використання історичних надбань і традицій українського народу, 

переосмислення досвіду і ролі церкви, значення її освітніх закладів. У цьому 

контексті важливим є дослідження аспектів становлення і розвитку 

початкових шкіл духовного відомства Полтавської губернії в 2-й пол. ХІХ ст. 

Полтавська губернія, як і вся Україна, мала давні традиції церковного 

шкільництва. У другій половині ХVІІІ ст. рівень загальної освіти українців 

був предметом їхньої гордості (при церквах майже в кожної парафії діти 

навчались грамоті). Ліквідація українського самоврядування і запровадження 

імперських порядків, закріпачення селян та переконання правлячих кіл у 

тому, що освіта кріпакам непотрібна, призвела до загального падіння 

освітнього рівня українського населення. У середині ХІХ ст. лише 18% 

українців були писемними [1, с.43]. 

Чергові зрушення в освітній сфері Полтавської губернії відбувалися в 2-й 

пол. ХІХ ст. під впливом ряду освітніх реформ в Російській імперії. 

Поштовхом до змін в системі освіти слугував не стільки національний рух, 

скільки низка соціальних проблем та потреба держави в освічених кадрах. 

На території Полтавської губернії в 2-й пол. ХІХ ст. початкова народна 

освіта була представлена міністерськими школами, земськими і школами 

духовного відомства (церковнопарафіяльними і школами грамоти). Школи 

духовного відомства підпорядковувалися безпосередньо єпархіальним 

училищним радам. Головним призначенням таких шкіл було: зміцнювати в 

народі релігійні і моральні поняття та поширювати початкові корисні знання. 

Відповідно до навчальної програми церковнопарафіяльні школи в 

Полтавській губернії були однокласні (двохрічні), а з кін. ХІХ ст. однокласні 
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(трьохрічні). Відповідно до постанови Училищної ради навчальний рік розпо-

чинався 1 жовтня і закінчувався 10 травня, але не в усіх школах ці терміни 

витримувались (з початком перших весняних роботах школи пустували, з 

настанням морозів знову заповнювались) [2, с.84]. Був шестиденний навчаль-

ний тиждень, діти вивчали: Закон Божий, церковнослов’янське і російське 

читання, письмо, початкові знання з арифметики, церковний спів. Обсяг 

викладання цих дисциплін регламентувався особливими правилами, затверд-

женими Синодом і «Положенням про початкові народні училища» [3, с.33].  

Варто зазначити, що на розвиток освіти в Полтавській губернії значною 

мірою негативно впливала, русифікаторська політика царського уряду. 

Навчання проводилося російською мовою, українська мова не вивчалася 

навіть як навчальна дисципліна.  

Слід зауважити, що релігійно-моральне виховання учнів – це особливий 

аспект роботи церковнопарафіяльних шкіл. Учні відвідували всі богослужіння 

в церкві, на початку першого уроку обов’язково зачитувалась ранкова 

молитва спочатку вчителем, а пізніше і старшими учнями. Виховній меті 

відповідало і викладання Закону Божого, церковнослов’янського читання і 

церковного співу. 

Зазначимо принагідно, що в школах грамоти організація навчально-

виховного процесу не мала чіткої структури. Щоправда, в 1891 р. Святійшим 

Синодом було розроблено «Правила про школи грамоти», які надавали цьому 

виду шкіл законного статусу та регламентували їхню діяльність. 

Керували навчальним процесом у церковнопарафіяльних школах місцеві 

священики і майже завжди були викладачами Закону Божого. Вони отриму-

вали платню від єпархії. Решту предметів викладали призначені вчителі, яких 

єпархіальна влада заохочувала невеликими грошовими винагородами. Станом 

на 1889 р. у церковнопарафіяльних школах Полтавської губернії перебували 

на вчительських посадах 29 дияконів, 5 паламарів, котрі закінчили повний 

курс семінарії. 156 паламарів отримали освіту в перших класах семінарії (11 із 

них мали свідоцтво на право навчати), решта з дозволу єпархіального 

керівництва допущені до занять в якості помічників парафіяльних священиків. 

На вчительських посадах перебувало 6 дівчат, котрі здобули освіту в 

єпархіальному жіночому духовному училищі [2, с.76]. 

Школи грамоти відкривалися з відома єпархіальної влади і були під 

наглядом парафіяльного священика. Учителями в таких школах були 

паламарі, селяни, які отримали освіту в церковнопарафіяльних або іншого 

відомства школах та відставні унтер-офіцери, навчені грамоті в полкових 

школах. Учителі навчали дітей за винагороду, заздалегідь обговорену з 

батьками. Платня за рік різнилася від 50 коп. до 3 руб. за учня. Розміщувались 

такі школи переважно в житлових приміщеннях учителів [2, с.88]. 

У 1889 р. власне приміщення для навчання мали 90 шкіл духовного 

відомства, 77 розміщувались у найманих приміщеннях, 84 знаходились у 
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приватних квартирах, 35 – у церковних сторожках. Із 284 шкіл відповідали 

санітарно-гігієнічним умовам лише 125 [2, с.79].  

У Полтавській губернії в 1889 р. спостерігалось зростання кількості 

початкових шкіл духовного відомства. Полтавська Єпархія налічувала 1023 

парафії, у 284 з них функціонували 196 церковнопарафіяльних і 88 шкіл 

грамоти. У тих парафіях, де не було належних умов для відкриття окремих 

шкіл для хлопчиків і дівчаток, дозволялось їх спільне навчання. Переважна 

більшість, 254 школи, були змішаного типу, функціонувало 24 школи для 

хлопчиків та 6 для дівчат. У цей час в губернії в 12 повітах (не виявлено даних 

про Лубенський, Кобелянський і Полтавський) функціонували ще 521 школа 

інших відомств [2, с.66]. 

Слід зазначити, що Преосвященний єпископ Полтавський і 

Переяславський Іларіон (1824–1904) заохочував духовенство до створення 

початкових навчальних закладів. Синодом виділялися кошти на утримання 

церковнопарафіяльних шкіл. Єпархіальна училищна рада займалася 

розподілом коштів. У 1888 р. виділено 2000 руб., які нерівномірно були 

розподілені між школами, кожна отримала від 20 до 40 руб. Ці кошти були 

мізерними, оскільки багатьом школам потрібно було заплатити за опалення і 

оренду приміщення [2, с.79]. Для невеликих сіл утримувати школу було дуже 

складно, тому в 106 парафіях не було взагалі ніяких навчальних закладів. 

Характерно, що школи духовного відомства через свою безкоштовність 

та доступність для незаможного населення мали низку переваг над школами 

інших відомств. У 1888 р. в Полтавській губернії мешкало 2341076 осіб, серед 

яких 157199 хлопців і 153641 дівчат шкільного віку. У церковнопарафіяльних 

школах навчалось 6189 хлопців і 663 дівчат і в школах грамоти – 1728 хлопців 

і 156 дівчат. У початкових школах інших відомств у 14 повітах (про 

Кобилянський не виявлено даних) навчалось 34916 хлопців і 4232 дівчат. 

Однак, для 70% відсотків дітей навчання було недоступним. У 1888–1889 

навчальному році в Полтавські губернії в 13 повітах (не виявлено даних по 

Кобилянському, Лубенському) поза навчальним процесом лишилось 99018 

хлопців і 131622 дівчат [2, с.67]. Така статистика змусила Полтавське єпар-

хіальне керівництво наприкінці ХІХ ст. взяти під жорсткий контроль органі-

зацію навчально-виховного процесу в початкових школах духовного відомства. 

Отже, 2-й пол. ХІХ ст. розвиток початкової освіти в Полтавській губернії 

був скерований указами і положеннями вищого духовного керівництва. 

Єпархіальне духовенство на чолі з єпископом Полтавським і Переяславським 

Іларіоном (в миру Іван Юхимович Юшенов) всебічно сприяли організації 

навчально-виховного процесу та створенню мережі підвідомчих шкіл. 

Відсутність навчання рідною мовою, як і сама заборона цієї мови, негативно 

впливали на початкову освіту духовного відомства в Полтавській губернії, 

однак церковнопарафіяльні школи були основою морального виховання 

підростаючого покоління.  
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ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ  

У СВІТЛІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Гуманізація освіти – один із основних соціально-педагогічних принципів 

на сучасному етапі розбудови національної школи, який відображає спрямо-

ваність на розвиток особистості, яка є найвищою цінністю суспільства, та 

визнає її як унікальну цілісну систему, у якій ключовою характеристикою є 

можливість самоактуалізації, забезпечує формування відносин співробіт-

ництва між усіма учасниками навчального процесу [2]. Найбільш загально 

гуманізацію в освіті можна схарактеризувати як побудову стосунків учасни-

ків освітнього процесу на основі демократичного стилю педагогічного 

спілкування, подолання жорсткого маніпулювання свідомістю школярів, 

практики нав’язування їм непорушних стереотипів мислення та догм, які не 

підлягають критичному аналізу. Зазначене суголосне із філософією НУШ, 

що знаходить відображення в організації освітнього середовища, яке 

базується на засадах «педагогіки партнерства», та характеризуватися 

вільною доброзичливою атмосферою співпраці, свободою та своєрідністю 

самовираження особистості, діалоговою комунікацією всіх учасників 

освітнього процесу, повнотою та різноманітністю навчальної інформації [3]. 

Реалізація концептуальних засад Нової української школи вимагає 

модернізації змісту шкільної історії з опертям на стрижневі етичні ідеї 

сучасного гуманізму: визнання гідності та незалежності особистості 

головною соціальною цінністю; визнання свободи вибору людини (зокрема, 

свободи слова і совісті, права на особисту думку, права кожної особистості 

на власний спосіб життя). Адже вагома роль шкільної історичної освіти у 

формування особистості учнів випливає з універсальності історії як науки, 
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об’єктом вивчення якої є різноманітність фактів, які мали місце на всьому 

життєвому шляху людства. У зв'язку з цим вивчення окремих історичних 

проблем вимагає уваги до багатоманітності моральних позицій і цінностей, 

зіставляння різних поглядів на поворотні події історії, що сприяє розвитку 

самостійності мислення, творчої активності учнів.  

Поглиблення гуманізації змісту шкільної історичної освіти передбачає 

відмову від акценту лише на політичній історії людства. У викладанні 

історії потрібно звертати увагу на залучення до вивчення таких аспектів: 

наслідків впливу політичних, економічних, культурних і соціальних 

процесів на життя пересічної людини, її побут, уподобання, погляди. 

У зв’язку з цим, центральне місце у змісті шкільної історичної освіти 

посідає історія повсякдення, яка розглядає зміни, які відбуваються у житті 

та побуті пересічних людей у різні історичні епохи [4]. Такий підхід 

розширює можливості розуміння історичного процесу, його динаміки через 

взаємозв’язок культурних, побутових історичних явищ, дозволяє відчути 

минуле через «людський вимір», викликати бажання поринути у вир 

минулого (побутові подробиці, погляди, систему життєвих цінностей, 

мотиви вчинків представників різних соціальних станів тощо) [1]. Зміст 

матеріалу, що вивчається, не повинен обмежуватися офіційними джерелами, 

статистикою урядових установ, а передбачає звернення до широкого кола 

документів (писемних документів, усних свідчень, візуальних матеріалів 

тощо), які відображають:   

– наслідки впливу політичних, економічних, соціальних, культурних 

процесів на життя людей (побут, уподобання, погляди тощо);  

– позиції переможця і переможеного, різних соціальних, культурних, 

ідейних, та ідеологічних груп;  

– осмислення подій з точки зору перспектив (національної, 

регіональної, європейської); 

– розвиток національної історії на тлі подій та явищ європейської та 

світової історії.  

Залучення до вивчення таких документів забезпечує «нове» прочитання 

історії, краще розуміння учнями динаміки подій на певному відрізку історії, 

прогнозованих і непередбачених наслідків політичних, економічних процесів, 

військових операцій тощо. Зазначимо, робота учнів з такого характеру 

інформацією передбачає сформованість уміння працювати із джерелами 

історичної інформації (інтерпретувати їх зміст, визначати надійність, 

виявляти і критично аналізувати відмінності в позиціях авторів, розвивати 

не лише уміння порівняння й узагальнення історичних фактів, але й 

здатності до структурування, детальної розробленості ідей та комбінацій).  

Успішне розв’язання проблеми гуманізації змісту історичної освіти стає 

можливим за дотримання таких вимог:  
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– системне упровадження у процес навчання історії діяльнісного та 

компетентнісного підходів;   

– послідовне дотримання вчителем дидактичних принципів навчання: 

розвитку особистості, відкритості, гармонізації відносин у процесі навчання;  

– застосування у викладанні історії групових форм роботи, дискусійних 

методів навчання, рольових ігор, проектів, ситуативного моделювання, 

використання комплексу творчих завдань, розробленого на основі широкого 

кола історичних джерел з урахуванням багатоперспективності та полікуль-

турності;  

– спрямованість самостійної роботи учнів на формування уміння 

працювати з історичними документами (уміння інтерпретувати інформацію, 

аналізувати, порівнювати, співставляти факти, події, процеси і явища, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аргументація власного бачення 

і тлумачення, формулювання оцінних суджень тощо);  

– використання освітнього потенціалу міжпредметного та мультидис-

циплінарного підходів, через встановлення зв'язків з іншими навчальним 

дисциплінами, зокрема, літературою, географією, правознавством. 
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КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

Проблему формування професійної готовності та її структуру 

досліджували М. Кулакова, Л. Мірошниченко, Л. Бєкірова, І. Гавриш, 

Л. Дзюба-Шпурик, О. Дуплійчук, К. Дурай-Новакова, В. Ковалев, Л. Коваль, 

Д. Пащенко, А. Поляков, В. Сластьонін, О. Шапран та інші. 

Ефективність педагогічних досліджень залежить від якості діагностич-

ного інструментарію, тому погоджуємося з думкою А. Бекирової, що 

діагностичний апарат має бути зручним, забезпечувати отримання 

об´єктивних даних, якісно характеризувати досліджуване педагогічне 

явище, бути адекватним, валідним, дозволяти отримати кількісні параметри 

щодо сформованості кожного з компонентів і показників певного явища [1, 

с.84], зокрема неперервної підготовки вчителя початкової школи до роботи 

в умовах інклюзивного навчання. 

Найбільш значущу для нашого дослідження трактовку поняття 

«готовність до професійної діяльності» та її компонентів знаходимо в 

працях В. Сластьоніна. Разом з дослідником ми переконані, що готовність 

до професійної діяльності є невід’ємною складовою професійної компетент-

ності спеціаліста, а виявлятися цей феномен має у здатності ідентифікувати 

себе з іншими, у відповідному психологічному стані, який відображає 

динамізм особистості, багатство її внутрішньої енергії, ініціативність, волю, 

винахідливість та емоційну стійкість; у наявності професійного мислення, 

що дозволяє виявляти причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати свою 

діяльність, відшукувати науково обґрунтовані пояснення успіхів та невдач, а 

також передбачати результати роботи [5]. 

Аналіз наукових джерел виявив певні розходження стосовно кількості  

компонентів готовності до професійної діяльності вчителів. Так вчені 

М. Дьяченко та Л. Кандибович виділяють 5 компонентів: мотиваційний, 

орієнтаційний, операціональний, вольовий та оціночний. Є.Зеєр, О.Конюхова  

включають до структури професійної готовності 4 компоненти, а саме: 

мотиваційний, пізнавальний, емоційний та вольовий. Н. Іпполітова виокрем-

лює 3 взаємопов’язані компоненти готовності майбутнього вчителя до 

професійної діяльності: особистісний, когнітивний та праксикологічний 

компоненти.  
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Науковці розглядають готовність учителів як інтегральне ціле, оскільки 

та характеризується наявністю загальних і специфічних компонентів, що 

відображають особливості того чи того виду діяльності [2]. У роботі 

І. Оралканової в структурі готовності педагогів виокремлено психологічний 

і професійний компоненти. І хоча кожен компонент охоплює цілу низку 

ознак, вважаємо, що двокомпонентна структура готовності вчителів до 

професійної діяльності не відображає сучасних тенденцій розвитку 

педагогічної науки. У більшості наукових розвідок характеризується 4-х 

компонентна структура готовності вчителів до професійної діяльності [3;5; 

6;7]. Ґрунтуючись на теоретичному аналізі й узагальненні даних наукових 

досліджень,  вважаємо, що неперервна підготовка до професійної діяльності 

в інклюзивному освітньому середовищі – це єдність чотирьох компонентів 

[2;3;5;6] мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного, особистісно-

рефлексійного та комунікативного. Стисло охарактеризуємо кожний з них. 

Мотиваційно-ціннісний компонент пов´язаний з усвідомленням цінніс-

них аспектів педагогічної діяльності в умовах інклюзивного навчання, її 

професійної значущості, розумінням важливості знань, умінь, навичок, 

набуття досвіду, позитивного емоційного ставлення до навчально-

пошукової діяльності, саморозвитку й самовдосконалення. Цей компонент є 

основою усвідомлення особистої та суспільної значущості роботи в 

інклюзивному навчальному закладі; переведення зовнішньої мотивації у 

внутрішню, ціннісного ставлення до професії вчителя, можливості 

допомагати дітям з особливими освітніми потребами.  

Когнітивно-діяльнісний компонент передбачає наявність необхідного 

обсягу теоретичних знань у царині інклюзивної педагогіки, фахових предме-

тів, навчально-виховної роботи, здатність до аналітичної діяльності, креа-

тивність мислення тощо. Крім того, враховуючи неперервність підготовки, 

важливим вважаємо знання про способи пошуку, обробки та використання 

самостійно знайденої інформації про види, методи пошукової діяльності.  

Особистісно-рефлексивний компонент безпосередньо спрямований на 

рефлексію, самооцінку власного рівня готовності до вирішення професійних 

завдань в інклюзивній освіті, прагнення до подальшого удосконалення  

педагогічних умінь, самостійного пошуку інформації для саморозвитку, 

самовдосконалення й самореалізації.     

Комунікативний компонент неперервної підготовки вчителів до роботи 

в умовах інклюзивного навчання характеризує особливості взаємодії 

вчителя і учня в процесі досягнення дидактичної мети. У першу чергу це 

розуміння комунікативної взаємодії як такої, що передбачає взаємозв´язок 

культурних настанов, норм і цінностей педагогічного дискурсу, мети 

комунікації, мотивів і намірів, особистісних якостей комунікантів, ситуатив-

них чинників педагогічного спілкування.  
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Отже, загальний рівень готовності майбутніх педагогів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивного навчання залежить від ступеня 

сформованості кожного з охарактеризованих компонентів.  
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ІНДИВІДУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ  

ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ФРИСТАЙЛ  

НА ЗАНЯТТЯХ З АЕРОБІКИ 

Сучасні інновації, що стосуються упровадження здоров’язбережу-

вальних технологій в освітньому середовищі, задекларовані концепцією 

фізкультурної освіти, визначають подальші напрями розвитку освітніх 

здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти. Оздоровлювальні 

види фізичної культури становлять інтегративну модель, яка поєднує засоби 

і методи, що дозволяють моделювати індивідуальні стратегії здоров’язбере-

ження (О. Благій, М. Булатова, М. Дутчак, Л. Кун, С. Крошка, І. Степанова, 
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Ю. Усачов) [1, с.3-5; 2, с.2-4]. Методична підготовка учителів до викори-

стання технологій здоров’язбереження на основі системи аеробіки, фітнесу 

дозволяє виробити особистісну фізичну культуру, формує компетентність 

учителя стосовно упровадження здоров’язбережувальних технологій для 

учнів молодшої, середньої і старшої ланки в умовах загальноосвітнього 

закладу. 

Індивідуальні стратегії здоров’язбереження ґрунтуються на врахуванні 

базового складника, що передбачає діагностування анатомо-фізіологічних і 

психологічних ресурсних характеристик особи; рівня сформованості цінніс-

них орієнтацій, що становлять рівневий вияв світоглядної позиції у плані 

фізичної культури, здоров’язбереження як стилю, способу і норми життя; 

усвідомлення того, що підтримування здорового способу життя забезпечу-

ватиме єдність фізичного, духовного і соціального у структурі особистісного 

утворення.  

Застосування методу фристайл на заняттях з аеробіки [3, с.59-60] в 

умовах закладів освіти за індивідуальними стратегіями здоров’язбереження 

може передбачати: 

– довільний добір музичного супроводу; причому ідеться не лише про 

ритмічну відповідність, але й про аксіологію дібраної мелодії; 

– довільний добір хореографічного малюнку залежно від різновиду 

танцювальних елементів. 

Якщо аналізувати доречність вільного добору музики для занять 

аеробіки, то упередженням є те, що така музика не завжди не завжди сприяє 

засвоєнню правильної техніки руху: по-перше, рухи на кожному занятті 

довільні, що не сприяє засвоєнню певної усталеної хореографічної комбіна-

ції; по-друге, по-друге, не завжди сфантазовані рухи сприяють профілактиці, 

мають позитивний вплив на руховий апарат й укріплення м’язової будови 

загалом. 

Пропозиція полягає в тому, що музичний супровід, конституйований на 

доборі народних танців, сприяє не лише засвоєнню ритмічних рухів, які з 

позиції методики розтягу й укріплення м’язів є правильними, а також 

сприяють виробленню культури руху, розвивають естетичний смак ритму і 

форми, надають руховому малюнку національний колорит. 

З точки зору композиційно-рухової структури народні танці є профі-

лактично-лікувальними. Переходи між рухами забезпечують їх гармоній-

ність, активізують роботу максимальної кількості м’язів, становлять 

завершений методично правильно розроблений комплекс фізичних, інтен-

сивних тренувальних вправ. У такий спосіб метод фристайл може 

використовуватися зі здоров’язбережувальною перспективою. Танцювальні 

ритми, дібрані на основі народних танців та ігор, сприяють виробленню 

граційності, формуванню постави, розвивають почуття ритму. 
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Сучасна методика танцювальної аеробіки активно застосовує танцю-

вальні елементи й музику. Світові культурні зразки мистецтва хореографії 

засвідчили перспективи за такими напрямами [3, с.78-79]: латини (сальса-

аеробіка), рок-н-рол-аеробіка, джаз-аеробіка, афро-джаз, східні танці. 

Вітчизняна лікувально-профілактична хореографія засвідчує всесвітньо 

відомі зразки українських народних танців (хороводи (в основу покладено 

образність (метафоричність виконання), хореографічний малюнок є 

орнаментальним, імпровізація рухів корелює із відтворюваним образом: 

кроки, припадання, доріжки): колядки, щедрівки, гаївки, веснянки, 

купальські); побутові танці (виконуються на основі танцювальної пісні, 

мають чітку метро ритмічну музичну структуру): гопак (містить елементи 

козацького бою й боротьби, хореографічний малюнок передбачає стрибки, 

присядки, складні кружляння); козачок, (складні переходи стрибків різної 

інтенсивності, бігові рухи, рух-галоп), метелиця, гуцулка; сюжетні танці 

(передбачає елементи акторської хореографічної гри): шевчики, ковалі, 

льонок). 

М’язова активність має місце у процесі народних ігор, хороводних ігор 

(хороводних танців з інструментальним супроводом) («Кіт і миша», 

«Коровай», «Город», «Голубок-голубочок», «Ой зав’ю вінки») тому такі 

елементи можна застосовувати під час роботи з молодшою віковою кате-

горією дітей («Гусі-лебеді», «Мисливці й качки», «Квач», «Подоляночка»), 

танцювальні довільні рухи рекомендовані на основі хороводів (передба-

чають пантоміму з допомогою нескладних рухів). Хороводний танець з 

піснею передбачає хореографічні структурні побудови по 8 тактів (зви-

чайний) у поєднанні з точними музичними повторами, тому застосування 

довільних рухів танцювального хороводного моделювання сприяє вироблен-

ню пластики й координації руху. Хороводником може бути або методист 

(учитель, тренер), або досвідчений учасник групи. Виробленню просторового 

мислення сприятимуть виконання композиційних малюнків (зірочки, напівкіл, 

кола, подвійні кола, горизонтальні лінії). 

Відповідно, музичний супровід, який ґрунтується на ритмах народної 

музики, не лише сприяє розвитку почуття ритму, але й естетичного смаку.  

Індивідуальні стратегії здоров’язбереження, побудовані з допомогою 

методу фристайл, дозволяють моделювати танцювальні рухи відповідно до 

оптимального, методично обґрунтованого переходу між композиційними 

малюнками, а також репрезентують спектр народних хореографічних 

лінійних міні-композицій, побудованих на основі різних рахунків.  

Хореографія народних танців оптимально поєднує художній взірець і 

діапазон наслідувальних довільних рухів, що дозволяє говорити про 

застосування методу фристайлу як доцільного під час занять аеробікою на 

етапах пауз, перехідних пауз, розважальних пауз.   
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ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  

ПІД ЧАС РОБОТИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ  

НАД ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ЗАВДАННЯМИ 

Сучасна вітчизняна освітня парадигма орієнтована на цифрове 

опрацювання інформації, яка становить теоретичну основу мовної й 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців [1;2]. У рамках нашого 

дослідження дидактичний супровід, який стосується оволодіння фаховим 

мовленням, моделюється відповідно до рамки підготовки майбутніх 

юристів, передбачає роботу з довідково-словниковою літературою задля 

встановлення системних зв’язків юридичної субмови, а також інституційної 

природи досліджуваних юридичних понять, процесів і явищ. 

Корпусна лінгвістика дозволяє репрезентувати цифровий формат 

навчання юридичній субмові: 

1. Ознайомлення з електронними текстами юридичних, соціологічних, 

філософських і політичних словників (зіставлення тлумачення міжгалузевих 

термінів, наприклад, людина / громадянин, держава, право, суспільство, 

закон). Синхронний понятійно-категорійний аналіз міжгалузевих понять 

формують наукову картину світу майбутніх юристів як полімодальну, що 

дозволяє у процесі подальшої діяльності системно розуміти професійні 

ситуації із застосуванням мисленнєвих операцій (аналіз / синтез; абсолютне / 

відносне розуміння об’єкта юридичного пізнання; фундаментальне / при-

кладне пізнання юридичних категорій; ступінь достовірності аналітичних 
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висновків, які відтворюють верифікаційну модель юридичного наукового 

знання). 

2. Побудова синонімічних / гіпонімічних системних взаємозв’язків 

юридичних термінів, які становлять модель юридичного пізнання.  

Лексикографічне дослідження юридичного електронного корпусу 

дозволяє порівняти синонімічні терміни на рівні міжкультурної комунікації. 

Ідеться не лише про об’єктивоване на сучасному рівні юридичне поле, але й 

урахування структурно-семантичних особливостей, співвідношення ядра й 

периферії значеннєвих відтінків, детермінованих історичним історико-

культурним чинником. Наприклад, поняття громадянських прав залежно від 

імплементації на державному рівні його семантичних дескрипторів, які є 

трансляторами історичних, культурних, філософських узагальнень стосовно 

окресленого поняття. 

3. Полікультурна юридична комунікація передбачає оперування відпо-

відними юридичними термінами. Задля досягнення ефективного міжнарод-

ного діалогу необхідно враховувати філіації практичної лексикографії і 

металексикографії, що визначає напрями аналітичної роботи зі словниково-

довідковою літературою, у тому числі процеси, що передбачають засвоєння 

іншомовних відповідників, сприяють утворенню нових термінів. 

Робота зі словниками може передбачати укладання банку юридичних 

неологізмів (або міжкультурних юридичних корелятів) шляхом спостере-

ження над фаховими текстами; порівняння авторських неологізмів і їх 

кодифікованих синонімів.   

Дослідницькі завдання філологічного напряму рекомендовано для 

майбутніх юристів моделювати у форматі віртуальної лексикографічної 

лабораторії. Спостереження над юридичним матеріалом з позиції 

лінгвістики дозволяє дослідити об’єктивний рух слів у межах юридичної 

субмови; майбутні юристи розроблюють власну концепцію словника 

відповідно до типології; укладання банку юридичних термінів задля 

створення фахових словників; спостереження над розвитком юридичних 

понять з позиції синрохії й діахронії.  
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ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ  

ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Завданням педагогічного ВНЗ є формування такого інформаційно-
освітнього середовища, яке буде формувати готовність вчителя до само-
освіти, де ВНЗ через рівні ланцюга факультет – курс – фахова дисципліна 

здійснює планову координацію щодо втілення методичного завдання 
адресно, де головна мета буде визначатися ступенем актуалізації самостій-
ної пошукової діяльності студента (студентом). Відбувається процес 

формування організаційних, інформаційно-аналітичних та рефлексивних 
вмінь майбутнього вчителя. Спираючись на твердження А. Кужельного, 
вищий навчальний заклад повинен оперувати відповідними технологіями 

формування готовності до самоосвіти, а отже і професійного саморозвитку 
[8, с.3]. Як зазначає Л. Ломако, формування готовності до самоосвіти сприяє 
не випадковість отриманих знань, а їх система [9, с.251].  

В цьому плані випускник повинен вміти працювати з різними 

джерелами, формувати власні інтереси, погляди на життя та власну фахову 
діяльність, робити власний самоаналіз, рефлексію. Науковиця Т. Атяскіна 
виокремлює також поняття «вміння самоосвіти» – здатність випускників до 

здійснення самоосвітньої діяльності [1, с.9]. 
Процес оволодіння студентами педагогічних ВНЗ основними формами і 

методами самостійної роботи сприяє чіткішому оперуванню методикою 
самоосвітньої діяльності, продукує формування власної індивідуальності у 

майбутній професії. 
Готовність до самоосвітньої діяльності, як прояву самоосвіти, згідно зі 

свідченням Н. Сидорчук, можна підвищувати: завдяки постійному процесу 

взаємопереходів від самостійної роботи (з допомогою наставника) до 
самоосвітньої діяльності (без допомоги наставника) і навпаки, відбувається 
підвищення рівня володіння суб’єктом основними формами і методами 

самостійної роботи [13, с.196].  
Питання готовності до безперервної освіти повинне вимагати залучення 

положень самоосвіти до навчального процесу, як елемента зміни системи 
навчальної роботи та об’єктивно важливої дисципліни [7, с.69]. Як зазначає І. 

Жукевич, педагогічна теорія сприймає готовність до самоосвіти бінарно, 
тобто, з однієї сторони вона окреслюється як перманентна потреба в знаннях і 
безперервному їх накопиченні, а з іншої, як сума компетенцій в 

організованому пошуці знань за для власного професійного розвитку [7, с.69]. 
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Науковиця О. Мариновська, під готовністю до самоосвіти вбачає 

показник якості стану післядипломної готовності, здатності молодого 

спеціаліста відповідати на нові виклики професійної діяльності [10]. 

На думку Л. Вишневської, готовність до самоосвіти є адаптаційним 

механізмом, який є необхідним дипломованому молодому спеціалісту для 

найбільш якісного переходу до професійної діяльності [5, с.157]. 

Отже, проаналізувавши поняття готовності до самоосвіти, визначимо 

суть поняття готовності до професійного саморозвитку – наступного етапу у 

професійному становленні. Готовність до професійного саморозвитку є 

інтегративною якістю вчителя, що поєднує мотиваційний, пізнавальний та 

ціннісно-вольовий компоненти, яка здатна продукувати показники фахового 

зростання, тобто водночас є якісним критерієм та метою розвитку 

професійної компетентності вчителя.  

На нашу думку, основою розвитку самоосвітнього потенціалу є, перш 

за все, внутрішні якості людини, її вольовий стрижень та рівень моральності 

взагалі. Як наголошує А. Ратушинська, проблема дослідження готовності 

вчителя до самоосвіти є однією з базових в педагогіці [11, с.31]. 

В процесі свого навчання у ВНЗ майбутній вчитель є об’єктом освітньої 

діяльності, де завданням закладу, як зазначає дослідниця Т. Атяскіна, постає 

процес формування вмінь самоосвіти, особистих якостей і властивостей 

майбутнього спеціаліста, відповідно до чого останній навчиться самостійно 

визначати цілі та мету власної професійної діяльності, планувати її та 

організовувати, контролювати та вміти здійснювати самоаналіз та оцінку 

результатів [1, с.9]. 

Дослідниці Н. Безлюдна та Н. Дудник визначають, що успішність 

процесу самоосвіти буде окресленою в разі застосування суб’єктом 

системного підходу, котрий включає в себе фахову діагностику, елемент 

об’єктивного самооцінювання, що допомагає виявляти позитивні якості та 

вміння, підбір та застосування методів самовиховання та саморозвитку, 

активну соціальну позицію та участь в активній колективній діяльності [2, 

с.122].   

З окресленням кола теоретичних питань стосовно співвідношення 

процесу формування самоосвітніх вмінь студента в процесі навчання у ВНЗ 

та їх розвитку вже в післядипломний період в контексті безперервної освіти 

вчителя виявлені ряд протиріч між: 

• існуючими темпами цивілізаційного розвитку та спроможністю ВНЗ 

готувати дипломованих спеціалістів відповідно з вимогами часу; 

• формально окресленою, нормативно визначеною системою підготовки 

вчителів та індивідуальним і творчим характером діяльності кожного 

вчителя окремо;    

• існуючим суспільним запитом на навчання висококваліфікованих 

спеціалістів, котрі налаштовані на активне самовдосконалення і самороз-
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виток та недостатнім рівнем сформованості вмінь та нахилів до самоосвіти у 

майбутніх та починаючих вчителів; 

• збільшенням уваги сучасників до педагогічної теорії та практики, що 

спрямовані на розвиток самоосвітнього потенціалу вчителя і відсутністю 

теоретико-методологічного дослідження основ розвитку професійної 

компетентності вчителя засобами самоосвітньої діяльності. 

Розвиток професійної компетентності вчителя історії профільної школи 

(далі РПК ВІПШ) в своїй проблематиці вимагає обґрунтованості та 

науковості. Потенціал безперервної самоосвітньої діяльності є надважливою 

константою процесу фахового зростання педагога. 

Відштовхуючись від вищенаведеного, визначимо необхідність актуалі-

зації уваги на потенціалі засобів самоосвіти в процесі РПК ВІПШ. 

Щоб розкрити дидактичний потенціал засобів самоосвіти в процесі 

професійного зростання ВІПШ слід відходити від орієнтиру на складові 

його професійної компетентності. Спираючись на раніше визначені нами 

надпредметну (соціально-правова, аутокомпетентність, екстримальна, аксіо-

логічна, комунікативна, процесуальна компетентності) та предметну (спеці-

альна, персональна, когнітивна компетентності) складові професійної 

компетентності ВІПШ визначимо ті дидактичні засоби, які на нашу думку 

будуть ефективно їх розвивати в процесі самоосвіти. 

Розвиток надпредметних компетентностей вчителя є процесом його 

особистісного багатовекторного зростання, який продукує якісні зміни його 

загальної ерудованості, розуміння законів суспільного розвитку та розвитку 

власної індивідуальності в соціумі, здатності організовувати та планувати 

власну діяльність, давати відповіді на виникаючі постійно різного роду 

питання та проблемні ситуації. 

Спираючись на думку М. Мухіна, визначимо актуальними для ВІПШ 

такі надпредметні вміння як: властивість розуміти людську природу та 

приймати рішення та робити судження відповідно до неї; вміння встанов-

лювати зв’язки та відносини між людьми; вміння працювати командно; 

вміння працювати сучасними комп’ютерними технологіями та віртуальним 

простором; вибудовувати зв’язки в умовах активного залучення інформа-

ційних технологій тощо [12, с.38]. 

Особливість предметної складової професійної компетентності ВІПШ 

визначається фаховими особливостями діяльності вчителя-предметника як 

суб’єкта шкільного освітнього процесу, що полягає у вузькопрофільному 

дієвому спрямуванні його педагогічних знань, вмінь та навичок, та їх 

співвідношенні з вимогами навчальної програми з дисципліни «Історія», 

навчальним планом школи, яка має історичний профіль чи будь-який інший. 

Окрім цього, однією з важливих обставин є ключове завдання вчителя 

історії як предметника – якісно та ефективно навчати власних учнів з 
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власного предмету, формувати та розвивати в них все те, що пропонують 

очікувані результати. 

Всі ці професійні та особистісні виклики постають перед вчителем 

постійно, і тому перед ним постійно будуть окреслені професійні вимоги, 

вимоги до рівня власної професійної компетентності. Всі ці завдання йому 

може допомогти вирішити безперервна самоосвіта. 

Важливо зазначити, що в науковій літературі питанню теоретичного 

обґрунтування положень самоосвіти, які б стали алгоритмом подальшого 

РПК ВІПШ наразі виявлено недостатньо.  

Головним завданням дидактики, як одного з розділів педагогіки, є 

вивчення закономірностей засвоєння знань, умінь, навичок та формування 

переконань. Дидактика вдосконалює методи та форми навчання, містить 

широкий потенціал допомоги вчителю у професійному зростанні.  

Можливості самоосвіти допомагають укріплювати мотиваційну сторону 

власного саморозвитку особистості, підходити економно у розподілі власної 

енергії за рахунок вибірковості пізнавального запиту [3, с.81]. М. Дубінка 

вбачає ознаки системності у специфічних положеннях самоосвіти, таких як: 

самооцінка (вміння дати оцінку власному потенціалу); самовизначення 

(вміння формувати власні принципи та орієнтири в житті); самоорганізація 

(вміння сплановувати свої дії, корегувати добір форм та методів власної 

роботи); самореалізація та саморозвиток (властивість досягати обраних 

цілей); самокритичність (професійна рефлексія) [6, с.68]. 

Маючи на меті зростати професійно вчитель повинен спиратись на 

допомогу самоосвіти. Самоосвітня діяльність вчителя ґрунтується на його 

бажанні поглибити власні предметні знання, використовувати новітню 

педагогічну теорію, розширювати знання стосовно вдосконалення методів 

та форм своєї роботи з учнями та й взагалі, підвищувати рівень власної 

педагогічної культури.   

Принципи динаміки інтелектуального розвитку в XXI ст. вимагають 

більш акцентованої уваги до принципів самоосвіти в процесі професійного 

розвитку вчителя. 

Серед основних принципів самоосвіти вчителя дослідниця І. Вертій, 

визначає наступні: взаємодоповнення змісту самоосвіти вчителя та його 

практичної діяльності; повноцінне психолого-педагогічне та методологічне 

дослідження проблем, що виникають; збалансоване поєднання теоретичних 

положень та практичних аспектів діяльності; відповідність змісту само-

освіти вчителя до його здібностей та рівня професійної готовності; 

гармонійне поєднання самоосвіти вчителя з його творчим потенціалом; 

системність, поступовість та безперервність [4, с.89].  

ВІПШ як дипломований фахівець повинен володіти тим набором 

професійно важливих навичок, знань та вмінь з власного предмета, які 

визначають його статус та рівень професійної компетентності. В процесі 
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власної педагогічної діяльності, проходячи атестаційний період, він набуває 

додаткового педагогічного та особистісного досвіду, який повинен 

визначати можливість його подальшого кар’єрного зростання в професії. 

Вже сформованими професійними якостями у вчителя історії повинні бути: 

загальна педагогічна культура; методика виховання та викладання з 

власного предмета; вміння оперувати сучасною комп’ютерною технікою та 

комп’ютерними технологіями; знання з вікової та загальної  психології, 

емпатія; вміння працювати з шкільною документацією; комунікативні 

якості; знання та вміння з педагогічної майстерності; організаційні вміння, 

вміння планувати та передбачати наперед; володіти професійною 

рефлексією тощо. ВІПШ повинен визначатися як творча особистість та 

індивідуальність, повинен бути як стратегом, так і тактиком, повинен 

вирішувати різнопланові педагогічні задачі, що направлені передусім на 

гармонійний та багатосторонній розвиток особистості учня. Його творчість є 

одним з передових показників професійного зростання, це той показник, 

який першим допомагає коли алгоритми дій, які надає педагогічна теорія не 

дають достатньо бажаного результату, коли виникають такі нестандартні та 

непередбачувані ситуації, вирішення котрих вимагає або постійного 

попередження, або поточного регулювання чи корекції. Це все вимагає від 

вчителя вміння мислити творчо, інноваційно і нестандартно. 

Отже, основою готовності ВІПШ до самоосвітньої діяльності, вважаємо 

слідування принципам самоосвіти – факторам його професійної діяльності 

та її розвитку, які ґрунтуються на базових гуманістичних началах, 

особистісному та професійному зростанню та відповідності основам 

педагогічної теорії навчання та виховання. 
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THE SITUATION OF THE CHURCHES IN TRANSCARPATHIA 

DURING THE KHRUSHCHEV ERA 

Churches and faith play an important role in the life of a nation and an 

individual. During the Soviet period, churches and religions disturbed the 

communist atheism simply by existing. One of the main goals of the dictatorial 

Soviet communist leadership, which had full power, was to reduce the number of 

believers, to make it impossible for churches to operate, and at best to limit their 

role to caring for the faith of the people. A significant part of religious holidays 

was abolished or filled with new content. 

The decree No. 58 issued in Uzhgorod on April 20, 1945 stated, among other 

things, that educating youth in Transcarpathian Ukraine is the task of the state, the 

executive power is concentrated in the hands of the Public Education 

Commissioner of the People's Council [3, pg.38]. Church schools were 

nationalized. Anyone who broke the law and pursued religious education could 

face severe consequences. ―Individuals in the service of the cult who organized 

children into groups for the purpose of studying theology must be punished with 

the full rigor of Soviet laws‖ – F. M. Rasput’ko, the Transcarpathian County 

Representative of the Council of Religious Cults demanded from Chopey, the 

Attorney General of the Transcarpathian County [32, pg.74-77]. Nevertheless, 

religious education took place in numerous locations, which was strongly 

disapproved by the Soviet authorities [28, pg.114]. 

State aid previously paid to pastors was revoked. The total deprivation of the 

property of the congregations and the general impoverishment of the members 

exhausted the congregations [4, pg.181]. 

Churches were not considered legal entities, it was stated that the church 

buildings were state property and the believers only rented them. People living in 

church schools, convents, parishes were expelled. In several places, pastors and 

priests lived in rented accommodation. If a settlement wanted to keep its church, a 

large tax was imposed on it. If the tax was not paid, the church was closed
 
 [1, 

pg.113-142]. The closure of the Roman Catholic churches and their 

transformation into atheist museums and gyms took place mainly between 1956 

and 1962 [7, pg.55]. 
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Numerous villages fought against the closure of their churches, as evidenced 

by the source below: “[…] For 10 years, no one paid attention to the fact that the 

closed church in Mátyfalva continued to operate without documents or 

registration, due to the negligence of the local leaders - the chairmen of the 

kolkhoz and the council, the party secretary. In February 1959, the community 

was offered to register the parish, the opportunity was declined, so a decision was 

made to close the church […]. On the day the goods would have been inventoried, 

members of the Church Council alarmed the people, who began the threats. The 

crowd was reassured that the goods would only be secured until the future of the 

church was decided […] when they wanted to take down the bell with a 

flamethrower, one of the parishioners rang it and the people prevented the bells 

from being taken off […]. The local party organization needs to be strengthened 

and the protesters held accountable, the church needs to be closed and 

transformed into a cultural space […].”– states V. Belousov, chief of the 

department of agitation and propaganda of the Transcarpathian Regional 

Committee of the Ukrainian Communist Party (UCP) in his report to Pylyp 

Shcherbak, first secretary of the Transcarpathian Regional Committee of the UCP 

in September 1959 [30, pg.97-99]. 

The Soviet leadership oppressed the church and its followers, but took 

advantage of the church if it wanted something from the people to achieve its 

goals. A good example of this is the following excerpt from a church circular: 

“[…] To the Presidencies of all the Reformed Churches! It is well known to us 

that on March 8, the Plenary Session of the Soviet Peace Commission accepted 

the invitation of the World Peace Council to Vienna and decided to begin 

collecting signatures in the Soviet Union on April 1. This is aimed to end the 

production of nuclear weapons worldwide and to call for a ban on them. Nuclear 

energy must serve peaceful purposes and the progress of humanity. The call 

condemns the Treaty of Paris, the armament of West Germany and the 

provocations of war coming from anywhere in the world. I invite my fellow 

pastors, the Presidency of the Churches, all of my brethren, to embrace the call 

and with one will to defend and serve the cause of peace, to sign the peace sheets 

issued by the Peacebuilding Commission! I am convinced that if they come 

together with the millions of peace-loving believers around the world, the cause of 

World Peace will win! To be announced from the pulpit […].”– Reformed Bishop 

Béla Gencsy asked his followers at the instructions of the authorities [9]. 

N.S. Khrushchev wanted to gradually abolish the churches, and to this end he 

issued a decree on the rule of one church for each village. Villages closer than two 

kilometres to one another were administratively merged, which provided pretext 

for closing many churches of all denominations. Thus, a significant part of the 

priests and pastors served in 3–4 villages. They travelled between their 

congregations mostly on foot or by bicycle, both in winter and summer. 
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In place of the imprisoned priests, new priests were sent only to the towns 

and cities, the chaplain's positions were terminated. External religious ceremonies, 

such as pilgrimages, processions, confirmation, and so on, were banned. Religious 

events could only be held on Sundays and public holidays as part of temple 

worship [12]. 

Despite the ban, the ceremonies were held, as evidenced by dozens of 

documents in local archives. For example: “In the autumn of 1956, the Reformed 

pastor István Györke in Beregújfalu, Berehovo district, created a study group of 

young people to study theology and prepare for confirmation, in which some 

Komsomol members were also involved.‖ – reports Rasput’ko on December 10, 

1957 [32, pg.96-103]. 

The citizens had to deliver crops to the state and this applied to the priests as 

well, who had little land, did not receive a state salary, so they resorted to state 

loans. Since they had almost no income, the collectors – who went to recover the 

loans mainly in the evening – threatened them that they would end up in Siberia if 

they did not pay. A lot of priests wore worn-out clothes and shoes. 

If the village voted in favour, every church member over the age of 18 could 

give the salary that they received in the kolkhoz for one working day to the pastor, 

which was not a large amount of money and even so it was not voted for 

everywhere due to the times of need [20]. 

The financial management of the churches was completely taken out of the 

hands of the priests and handed over to the individuals appointed by the state, the 

so-called “twenty-council,” who were also in charge of accounting.  

In the Soviet system from 1947 to 1990, the main role in ecclesiastical 

decision-making was not played by the ecclesiastical elite. The presbytery and 

caretaker position were abolished, and instead a so-called ―twenty-council‖ had to 

be elected to run the congregation, headed by a president who was usually called a 

curator by the parishioners. The officers were appointed with the approval of the 

regional bodies of the State Ecclesiastical Office. In the early 1990s, the ―twenty-

councils‖ were replaced by the presbytery in proportion to the size of the 

congregation. Congregations with less than 2,000 members could elect a 12-

member presbytery, and those with more than 2,000 members may elect a 24-

member presbytery for a four-year term [6, pg.72 and 8, pg.217]. 

The archives of the churches were inspected. The more active ecclesiastical 

persons were observed, the most suitable people were selected, who later carried 

out their instructions and made reports about parishioners, ecclesiastical persons, 

and what the priest, pastor was talking about during the mass and worship [2, 

pg.99]. 

At regular intervals, usually semi-annually, but sometimes even more often, 

the churches had to report on various church-related events and finances, such as: 

 how many people were present at the Easter service in the church, 

 the number of churchgoers on Sundays, 
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 the income and expenses of the church in a given year, 

 the number of parishioners who received communion, 

 how many baptisms, weddings, funerals were held that year, 

 what was the pastor's income, 

 the income of the cantor or organist, 

 how much money the church sent to the regional fund that year, 

 how much the church spent on travelling abroad that year [23], 

 whether there is an organ or pump organ in the church, 

 the name, first name, father's name of the cantor who serves permanently 

for the mother church [21], 

 whether the subsistence minimum of the pastor's family is provided, 

 how many government bonds the church has [12], 

 whether the pastor does receive the annual leave payment ordered by the 

diocese
 
 [27] etc. 

A separate statement of the consecration ceremony was requested, including 

a written record [10] of the ceremony, and the renovations of the church, showing 

the exact amounts and expenses
 
[11]. No money was given for these purposes, 

and in fact, the renovations were being prevented in every possible way, for 

example, the necessary official permits were not issued, but it was the job of the 

local pastor to rebuild them from various donations, i.e. “people’s money”. 

Failure to do so would result in the church being closed as its condition was 

dangerous and could result in an accident. 

At specified times, the church and its property had to be evaluated [16.], as 

well as information about the pastor (general education, pastoral qualifications, 

where he works, length of service), members of the Twenty-Council (name, 

father's name, position at the church, year of birth, place of birth, place of 

residence, place of work, job title, nationality, citizenship, past convictions  

etc.) [15]. 

Statements were usually signed by the pastor, church president, secretary, 

treasurer, caretaker. [19.] If it had not been completed and had not arrived at the 

episcopal office by the specified time, the delayer was obliged to bring it 

personally to the religious representative, which was a great inconvenience
 
[24]. 

All fees, insurance [14], etc. had to be paid by the church on time, including 

the maintenance contributions [17] to the diocese. The fees were always very 

high, so the churches had a very hard time paying them. They turned to the 

residents for help and support. If the tax had not been paid, the church was closed 

within a very short time [2, pg.39] 

No fundraising was allowed by visiting people in their homes. “Parishioners 

should either bring voluntary donations to the church or send them to the 

treasurer of the church because no other person is allowed to raise donations for 

the maintenance of the church” [22]. 
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The Commissioner for Religious Cults demanded the book inventories of the 

churches and all other documents be translated into Russian, by an official 

Russian-speaking specialist who prepared the translation for a fee of 15 roubles 

per church. If the church did not have the money for the translation and the pastor 

sent the official documents in Hungarian, they were returned by the bishop. It was 

often the case that a punitive charge was imposed on the church for this [13]. 

Party secretaries were obliged to hold atheist propaganda lectures in all 

settlements. For example: V. Kormosh, Secretary of the Vynohradiv District Party 

Committee reported on March 12, 1957 the following: „It is important to note 

that atheist propaganda lectures are rare in the villages, in some cases they 

aren’t arranged at all. Party secretaries, local leaders should understand that 

without a serious anti-religious struggle, religion will not become extinct from the 

minds of the people […] we must increase the number of atheist publications in 

libraries […] speak about anti-religious concepts in rallies, […] we must carry 

out wide-ranging atheist propaganda […] Registry offices are malfunctioning, 

therefore, young people go to church to get married […] Anti-religious activity 

should be seen as a significant basic issue and cause of the party […]. The church 

must be liquidated from the state […] [29, pg.63]. 

If church leaders were invited to religious conferences abroad, the costs had 

to be borne by the churches, in case they were allowed to travel. At such times, 

the head of the church addressed a circular to all the churches to support their 

participation in the conference
 
[18]. After they returned home, they reported in a 

larger church on what had been said at that conference. All pastors were invited to 

the report [25]. 

If a foreign delegation arrived, its costs would also have to be borne by the 

churches [26]. 

From time to time, every school reported on the anti-church propaganda it 

performed. In the teaching of almost every subject, antitheism had to be 

incorporated into the curriculum [30, pg.130-134]. 

The Transcarpathian Investigation Division of the State Security Office of 

the Ukrainian Soviet Socialist Republic constantly monitored the pastors, 

collected data on them and sent reports to the Council of Religious Cults. The 

more active members of the Church were constantly monitored as well [5, pg.61]. 

During this period, Rasput’ko F.M. was the Transcarpathian County 

Commissioner of the Council of Religious Cults. His reports cover all 

ecclesiastical denominations, sects, but especially the Reformed Church. This is 

probably due to the fact that religion and the issue of nationality were intertwined, 

as almost all Reformed people were Hungarians, who were already considered 

―guilty, sinful people‖. Being Hungarian was definitely a disadvantage [2, pg.98]. 

The relatively milder, but not much different church policy that began after 

Stalin’s death lasted between 1953 and 1958. Petro Vilkhovyi, head of the 

Council of Religious Cults of the Ukrainian SSR, arrived in Uzhhorod on June 24, 
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1953. During his stay here, he drew attention to the need to place more emphasis 

on religious life and to have conversations with the leaders of the Transcarpathian 

denominations [31, pg.22]. 

The Soviet leadership hoped that priests would grow old, die, there would be 

no replacement, churches would be depopulated, the church would disappear and 

eventually the atheist worldview would prevail. The leaders of the state tried to 

destroy the sense of religiosity from society in every possible way, to exterminate 

the faith from the consciousness of the population. The existence and activities of 

religious communities were incompatible with the concept of the moral and 

political unity of the Soviet people. 
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ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ 

МІНІСТЕРСТВА ЗЕМЛЕРОБСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  

В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 

ЗАСАД СТАНОВЛЕННЯ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В СИСТЕМІ 

ВИЩОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНИ (1837–1917 РР.) 

Останніми роками істориками науки досліджено різні аспекти процесу 
становлення та інституалізації сільськогосподарської дослідної справи як 
галузі наукового знання та організації. Узагальнюючий аналіз генезису та 

еволюції галузевого дослідництва в Україні здійснено академіком НААН 
В.А. Вергуновим [1]. Вивчення наявних робіт дозволяє зробити висновок, що 
проблема науково-організаційних засад становлення і розвитку сільськогоспо-

дарської дослідної справи в системі вищої галузевої підготовки України 
протягом ХІХ ст. – до початку 20-х рр. ХХ ст. не отримала в літературі 
самостійного вивчення. Досліджувана проблема має інтегративний характер 
як така, що постала на перехресті двох царин громадської і державної 

діяльності – дослідної справи, яка зародилась ще в неоліті й тільки на початку 
80-х рр. ХІХ ст. остаточно виокремилась в самостійну галузь природничого 
знання, та вищої аграрної освіти, формування якої тривало протягом ХІХ ст.  

Формалізація сільськогосподарської дослідної справи припадає на період, 
коли 80 % українських земель перебували в складі Російської імперії, а отже, 
цілком обґрунтованим є висновок про російське коріння цього процесу в 

українських землях. Метою цієї публікації є вивчення значення друкованих 
видань профільної урядової установи Російської імперії в контексті 
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формування науково-організаційних засад становлення і розвитку дослідної 
справи в системі вищої галузевої підготовки України протягом 1837–1917 рр.  

У ХІХ ст. підготовку сільськогосподарських кадрів вищої кваліфікації в 

Російській імперії здійснювали шість спеціалізованих ЗВО: 1) Агрономічний 
інститут в Маримонті, заснований 1816 р. поблизу Варшави, він 1840 р. був 
реформований в Інститут сільського господарства та лісівництва, а у 1869 р. – 

у Ново-Олександрійський інститут сільського господарства та лісівництва; 
2) Гори-Горецький землеробський інститут, який діяв протягом 1840–1863 рр.; 
3) Петровська землеробська академія, яку засновано 1865 р. й реформовано 
1889 р. у Петровську сільськогосподарську академію, а 1894 р. – у Москов-

ський сільськогосподарський інститут; 4) Санкт-Петербурзький лісовий 
інститут – заснований 1803 р. як Практичне лісове училище, заклад протягом 
1863–1877 рр. діяв під назвою Санкт-Петербурзький землеробський інститут, 

а у 1878–1902 рр. – Санкт-Петербурзький лісовий інститут; 5) Харківський 
ветеринарний інститут, заснований 1839 р. як ветеринарна школа та 
реорганізований 1873 р. у заклад вищої освіти; 6) Вищі курси з вино-

градарства і виноробства у Нікітському ботанічному саду, засновані 1894 р.  
Разом з тим, вищу сільськогосподарську освіту можна було здобути у 

ЗВО з іншого напряму підготовки: на сільськогосподарських відділеннях 
Ризького і Київського політехнічних інститутів; на відділенні сільськогоспо-

дарського машинобудування Харківського практичного технологічного 
інституту. Також підготовку аграрних кадрів здійснювали кафедри сільського 
господарства при імператорських університетах, зокрема Харківського, 

Київського і Новоросійського.  
Перші згадування про дослідну діяльність у сільському господарстві та 

лісівництві містяться у виданнях, що вийшли друком з нагоди річниць 

діяльності Міністерства державного майна, створеного 1837 р. (у 1894– 
1905 рр. – Міністерство землеробства і державного майна; у 1905–1915 рр. – 
Головне управління з землеустрою і землеробства; з 1915 р. – Міністерство 
землеробства). Департаментом сільського господарства 1855 р. оприлюднено 

збірку щодо його діяльності та стану головних галузей сільської промисло-
вості протягом 1844–1854 рр. [2]. Розділ видання про ферми та садові 
установи, за твердженням авторів, мав навчальну та практичну мету. Остання 

полягала «не в тому, щоб надати досконалі зразки для наслідування, а щоб 
дослідами, завжди надто високовартісними для приватних осіб і часто 
невід’ємними від невдач та незворотних витрат, полегшити господарям шлях 

до поліпшення … землеробської промисловості» [2, с.ІІІ]. Така постановка 
проблеми віддзеркалювала піднесення питань з дослідництва на рівень 
державної політики. Збірка складається з трьох частин: першу присвячено 
діяльності Департаменту з удосконалення сільського господарства; другу – 

роботі навчальних та сільськогосподарських установ, підпорядкованих 
Департаменту, зокрема Санкт-Петербурзького лісового та межового й Гори-
Горецького землеробського інститутів, а також навчальних ферм й 
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Магарачського училища з виноробства; третю – іншим видам діяльності 
Департаменту, з-поміж яких – організація агрономічних подорожей 

професорів аграрних ЗВО та діяльність Ученого комітету Міністерства 
державного майна. У збірці не міститься жодної інформації про Інститут 
сільського господарства та лісівництва в Маримонті, який за Статутом від 

1840 р. підпорядковувався Міністерству народної освіти. Лише 1912 р. 
тодішній Ново-Олександрійський інститут сільського господарства і 
лісівництва було підпорядковано Головному управлінню з землеустрою і 
землеробства.  

Водночас у цьому виданні наведено інформацію про графа Л. Платера – 
фундатора і першого директора заснованого 1816 р. Лісівничого інституту у 
Варшаві (зараз – факультет лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; з 

1930 р. – факультет у складі сучасного НУБіП України). У 1840 р. цей 
інститут було об’єднано з Агрономічним інститутом в Маримонті і у такий 
спосіб створено Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті. 

Л. Платером також розроблено перший в Росії проект державного Статуту про 
ліси. У документі зазначено: «Лісовому департаменту доручено заснувати в 
належних місцях школи для освіти і навчання людей з лісознавчих наук» [2, 
с.2]. Наслідком цього стало заснування у 1803 р. Практичного лісового 

училища (нині – Санкт-Петербурзький державний лісотехнічний університет) 
та цілої мережі інших лісівничих навчальних закладів.  

Деякі аспекти становлення галузевого дослідництва як галузі знання 

відображено в ювілейному збірнику, присвяченому 50-річчю Міністерства 
державного майна [3]. Видання складається з п’яти частин та охоплює різні 
напрями діяльності Міністерства протягом 1837–1887 рр. У третій частині 

розглянуто питання щодо вищої лісівничої освіти та заходи з поширення 
лісогосподарських знань; у четвертій – наведено інформацію з розвитку 
навчально-господарських установ, у тому числі Гори-Горецького і Санкт-
Петербурзького землеробських інститутів та Петровської землеробської та 

лісівничої академії. Автори надали докладну інформацію тільки з питань 
організації навчальної та практичної роботи студентів, у той час як проблеми 
експериментального дослідництва в ЗВО залишилися поза їхньої уваги. 

Водночас у додатках до четвертої частини подано перелік публікацій з 
сільськогосподарської проблематики, виданих Міністерством державного 
майна протягом 1841–1887 рр. (разом – 154 найменування). Серед них – 
робота В.І. Вешнякова, директора Департаменту землеробства і сільської 

промисловості з 1874 р. За результатами закордонного відрядження автором 
здійснено порівняльний аналіз сільськогосподарських установ Англії, 
Франції, Бельгії, Голландії, Німеччини та Італії та відзначено беззаперечне 

лідерство Німеччини з організації вищих аграрних шкіл (на початку 1860-х рр. 
їх нараховувалось 12). Узагальнено причини виникнення «агрономічних або 
сільськогосподарських, або ж хімічних дослідних станцій». Автор стверд-
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жував, що поява дослідних установ пов’язана з набуттям останнім часом 
хімією великого значенням для сільського господарства [4, с.579]. 

Наступна робота, присвячена діяльності Міністерства державного майна, 

охоплює період правління Олександра ІІІ (1881–1894 рр.) [5]. Ця праця 
складається з чотирьох розділів; у другому – подано інформацію про вищі 
навчальні заклади та дослідні установи, станції та експедиції. Саме у цьому 

виданні чітко відзначено загальнодержавне значення сільськогосподарських 
ЗВО у справі організації дослідних установ. Автори відзначили, що на межі 
70–80-х рр. ХІХ ст. існувало лише декілька дослідних установ: контрольні 
станції з випробування насіння при Ризькому політехнічному училищі і при 

Санкт-Петербурзькому ботанічному саді; дослідні поля при Петровській 
сільськогосподарській академії та Ново-Олександрійську інституті, а також в 
держаному маєтку Петергоф поблизу Риги. Їх діяльність підготувала появу 

нових дослідних установ, становлення яких ініціювало або само Міністерство, 
або сільськогосподарські товариства, земства чи приватні особи. 

У виданні, присвяченому 75-річчю діяльності Міністерства землеробства 

і державного майна, питання щодо розвитку освіти й дослідних установ також 
представлено окремими розділами [6]. Особливу увагу привертає глава 
«Сільськогосподарська дослідна справа», в котрій висвітлено історію та 
особливості російської дослідної справи, подано інформацію про дослідні 

станції, поля, господарства, лабораторії, які в процесі свого розвитку створили 
єдину мережу вітчизняного галузевого дослідництва; схарактеризовано 
діяльність Ученого комітету та створених при ньому Бюро: з ентомології; 

дослідної ботаніки; зоотехніки; землеробству і ґрунтознавству; промислової 
зоології та рибальству; мікології і фітопатології; сільськогосподарської 
механіки; рослинництва. Фактично, у цьому переліку узагальнено 

різнопланову діяльність Головного управління з землеустрою і землеробства з 
керівництва дослідною справою. Дослідні установи сільськогосподарських 
освітніх закладів, в яких навчались студенти і в яких водночас здійснювались 
експериментальні досліди, авторами збірника не включено до загального 

переліку, але відзначено їх роль у становленні галузевої дослідної справи.  
Науковий інтерес становить видання, яке підготовлено Департаментом 

землеробства і сільської промисловості для Всесвітньої виставки в Чикаго 

1893 р. [7]. У роботі наведено змістовний нарис з історії сільськогоспо-
дарської освіти, але питання з галузевого дослідництва не розглянуто. 

На відміну від попереднього видання, книга «Агрономічна допомога в 

Росії» є фундаментальною працею майже з усіх проблем розвитку сільського 
господарства імперії [8]. Її видано за редакцією відомого вченого-
ґрунтознавця В.В. Морачевського. Зміст роботи виходить далеко за межі 
заявленої назви. У перших чотирьох розділах визначено місце сільського 

господарства в економіці Росії, розкрито сутність найважливіших заходів 
держави з його реорганізації від епохи Петра І до правління Миколи ІІ, 
показано напрями діяльності агрономічних організацій; подано інформацію 
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про функціонування системи сільськогосподарської освіти. У п’ятому розділі 
розкрито різні аспекти процесу становлення і розвитку галузевого 

дослідництва: поняття, задачі, галузі дослідництва та значення дослідницької 
справи; типи дослідних установ; історія та основні етапи реорганізації 
галузевого дослідництва тощо. Наведено перелік сільськогосподарських ЗВО, 

при котрих діяли перші в імперії дослідні установи. Автори зауважили, що 
діяльність закладів вищої освіти як дослідних установ мала обмежений 
характер. Більш важливу роль в історії дослідної справи відіграли установи, 
організовані Імператорським Вільним Економічним товариством з ініціативи і 

під керівництвом професора Д.І. Менделєєва в 1867–1869 рр. [8, c.358].  
На початку ХХ ст. галузеве дослідництво визнано справою державної 

ваги, про що свідчать «Щорічники Головного управління з землеустрою і 

землеробства Департаменту землеробства». Ці довідникові видання надають 
можливість простежити розвиток галузевого дослідництва через наукові 
роботи видатних представників цієї галузі. У «Щорічниках …» містяться 

«монографічні роботи» (так їх названо у довідниках), авторами яких є визнані 
спеціалісти та організатори дослідної справи в українських землях: 
М.Ф. Арнольд, А.С. Романовський-Романько, В.І. Сазанов, П.Р. Сльозкін, 
П.Ф. Сурин, С.Ф. Третьяков, Ш.М. Франкфурт, М.Ю. Цехановський, 

М.Ф. Щербаков та ін.  
Наприкінці 1910 р. на засідання Сільськогосподарської ради за участю 

представників законодавчих установ імперії розглянуто загальний план щодо 

заснування «мережі вищих агрономічних навчальних закладів, розташованих 
в усіх типових сільськогосподарських районах … що становить абсолютно 
невідкладну державну задачу» (курсив – у документі). Поряд з іншими 

містами, сільськогосподарські ЗВО планувалось відкрити в Катеринославі та 
Одесі [10]. Реалізацію плану унеможливила війна, але саме його існування є 
свідченням глибокого розуміння законодавцями задач вищої аграрної освіти.  

Попри очевидну тенденційність офіційних видань Міністерства земле-

робства, вони: 1) є важливим джерелом з вивчення історії галузевого 
дослідництва у вищих освітніх закладах; 2) дозволяють конкретизувати 
діяльність урядової установи з інституалізації галузевої дослідної справи.  
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1929 РІК: ЗАКЛЮЧНА СТОРІНКА СУБ'ЄКТНОСТІ УСРР 

1929 рік займає особливе місце в нашій історії. Увічнюючи сталінський 

фразеологізм, його називають «роком великого перелому». І, дійсно, саме тоді 

відбулися події, що на довгі десятиліття визначили увесь подальший розвиток 

нашої держави. Початок епохальних змін, що стався у квітні цього року, був 

пов'язаний зі згортанням НЕПу [нової економічної політики, запровадженої 

В.Леніним у березні 1921 р.–Л.Д.] і затвердженням адміністративно-командної 

системи управління економікою, а фінальну крапку було поставлено на 

листопадовому (1929 р.) пленумі ЦК ВКП(б), коли Й. Сталін усунув 

останнього диспутанта зі свого оточення – Миколу Бухаріна, який послідовно 

і вперто захищав приватновласницький інтерес радянського селянина.  

В історії УСРР рік сталінського перелому уособлює заключний етап в 

діяльності Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (ВУНАС) – у січні 

1930 р. названа інституція була реформована до рівня звичайного науково-

дослідного інституту (НДІС). Масштаби втрат від цієї трансформації стають 

зрозумілими, якщо згадати, що ВУНАС, на відміну від НДІС, займалася не 

тільки науковими дослідженнями, але й здійснювала міжнародну діяльність, 
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усіляко сприяючи суб'єктизації України на зовнішній арені та зближенню 

українського народу з оточуючим світом. За великим рахунком, ВУНАС 

уповільнила ліквідацію зовнішньополітичної самостійності УСРР, адже, 

відомо, що Наркомат закордонних справ Радянської України (на той момент 

Народний секретаріат), утворений одночасно з її виникненням у грудні 

1917 р., було ліквідовано у вересні 1923 р., тож, названа асоціація, що діяла 

впродовж 1926–1929 рр., по суті, компенсувала відсутність данного 

республіканського відомства. А якщо згадати, що відродження НКЗС УРСР 

сталося лише у лютому 1944 р., то ВУНАС можна розглядати як окрему ланку 

міжнародної суб'єктності Радянської України у міжвоєнний період. 

У Державному архіві друку Книжкової палати України зберігається 

видання «Східний світ», що було офіційним органом ВУНАСу. До редак-

ційної колегії останнього входили академіки А. Кримський і В. Левитський, 

професори Л. Величко, О. Гладстерн, П. Ріттер, О. Федоровський, А. Носов, 

О. Сухов, науковець А. Ковалівський. Відповідальним редактором часопису 

був неабихто, а відомий радянський функціонер, фундатор освіти в УСРР, 

естонець за походженням Ян Петрович Ряппо (1880-1958), який одночасно 

редагував й республіканський журнал «Шлях освіти», тримаючи, таким 

чином, під своїм пильним оком усю освітньо-наукову галузь України. 

Знаковою постаттю українського сходознавства був Агатангел Юхимович 

Кримський (1871–1942), випускник Лазаревського інституту східних мов, 

який володів не менш, ніж 60-ма мовами, а за твердженням науковців 

Національного музею літератури – 76-ма, і стояв у витоків вітчизняної 

орієнталістики. 

ВУНАС було утворено у січні 1926 р. шляхом злиття Київського та 

Харківського товариств сходознавців. Фахівців з цього наукового напряму в 

Україні було чимало, тож, як кількісно, так і якісно, асоціація супернічала з 

Всеукраїнською Академією Наук (ВУАН). Сходознавці проводили наукові 

з'їзди, організовували пошукові експедиції, здійснювали дослідницькі 

відрядження, виголошували доповіді, друкували велику кількість статей, 

надавали своїм науковцям звання дійсних членів. Але, на відміну від 

звичайних академічних вчених, які займалися рівно тим самим, асоціанти 

одночасно виконували роль комунікаторів України з зовнішнім світом, 

передусім, з його східною частиною, що завжди позначалася особливою 

активністю. Як свідчать залучені нами джерела, вунасівці формували і 

обгрунтовували напрями зовнішньополітичної діяльності УСРР та виступали 

ініціаторами різних форм її міжнародного співробітництва. Те, чого не змогли 

домогтися Християн Раковський і Микола Скрипник, які під час утворення і 

легітимації СРСР прагнули зберегти Наркомат закордонних справ УСРР, в 

контексті неспішного наукового обговорення, фактично, артикулювали діячі 

ВУНАСу. Науковцям, на відміну від державних та партійних чиновників, 
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дозволялося не тільки говорити про УСРР як самостійну країну, не тільки 

міркувати про «українську міжнародну політику», але й істотно на неї 

впливати. Про це свідчать висновки, зроблені учасниками подорожі 

Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства до Туреччини. У звіті, що був 

уміщений у 1-ому номері «Східного світу» за 1929 р., говорилося: «Недавня 

подорож членів Української Наукової Асоціації Сходознавства посилила 

увагу нашого наукового світу та суспільства на зв'язки нашої країни з 

Туреччиною. Що Україна та Туреччина колись терлися одна об одну, що між 

ними були в минулому політичні зв'язки та культурні впливи, про це знають у 

нас всі, хто студіював історію України... Орієнтація української міжнародної 

політики [виділено авторкою – Л.Д.] у бік зближення з Туреччиною була не 

проявом мимохідної хвилі, а впертим прагненням впливових кіл та значних 

соціальних верств України, мабуть, в епоху найдраматичнішу її історії...» [3, 

с.7]. Звертаючи погляди на Туреччину, українські сходознавці з особливим 

болем висвітлювали історичний трагізм україно-турецьких відносин, 

загостренню яких традиційно сприяла Річ Посполита (поляки то козаків 

використовували проти турків, то турків залучали до боротьби з українськими 

козаками). А, оскільки, діяльність ВУНАС співпала у часі з недружнім 

контентом відносин між  Україною та пілсудською Польщею, то особливий 

інтерес Радянської України до Туреччини, висловлений науковцями з 

асоціації, що називається, потрапляв в актуальне річище. Це й був той 

дипломатичний хист сходознавців, якого так потребувала УСРР часів її 

непівської розбудови: «Україна має багато причин цікавитися Туреччиною, - 

писали вунасівці. У європейській частині Радянського Союзу Україна ближче 

до Туреччини; у радянсько-турецькому торзі Україна займає видатніше місце; 

у майбутньому радянсько-турецьких економічних взаємин Україна має 

відігравати видатну роль. У цьому відношенні зацікавленість Радянської 

України не однобічна, а взаємна: інтереси обох країн – Туреччини та України – 

збігаються, вони цілком обопільні» [3, с.8]. Члени делегації ВУНАСу на 

сторінках свого друкованого органу, абсолютно не озираючись, з захопленням 

повідомляли про свої плідні зустрічі з турецькими урядовцями – і це в умовах, 

коли зі скасуванням республіканського Наркомату закордонних справ під 

забороною опинилася і самостійна міжнародна політика України. Цікаво, що 

глибоке наукове усвідомлення стратегічно і тактично корисної для України 

зовнішньої політики призвело до висновків, що залишаються актуальними 

дотепер. 

Слід зазначити, що подорож членів ВУНАС до Туреччини була санкціо-

нована Наркоматом освіти УСРР. До складу делегації, що відправилася у своє 

відповідальне наукове відрядження наприкінці жовтня 1928 р., входили не 

тільки професори-сходознавці (О. Гладстерн (голова делегації), А. Сухов, 

В. Зуммер) – українську літературу було доручено експонувати Павлу Тичині 
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[2, с.375]. Не зважаючи на те, що офіційних представників тогочасної 

української влади серед членів делегації не було, на території Туреччини їх 

приймали з усією східною пошаною. У Стамбулі науковці відвідали вищого 

представника влади у місті Мухедін-бея, з яким проф. О. Гладстерн обмінявся 

урочистими промовами. Делегація зустрілася з керівниками місцевого універ-

ситету, представниками Стамбульської Торговельної Палати. У Стамбульсь-

кому літературно-художньому товаристві відбувся вечір, присвячений 

творчості Павла Тичини: співробітник генерального консульства СРСР 

М. Михайлів прочитав власний турецький переклад вибраних віршів 

П. Тичини, сам поет читав свої твори українською мовою. У заході брав 

участь ректор Стамбульського університету, професор Кепрюлюзаде та 

німецький тюрколог, професор Т. Менцель. На честь наших співвітчизників 

радіостанція Туреччини здійснила трансляцію концерту, що складався з 

творів української музики [2, с.376,381].  

У столиці Турецької Республіки, місті Анкара (тогочасна вимова 

Ангора), українську делегацію приймали турецький уряд, громадські та 

наукові кола. ВУНАСівці були на дипломатичному прийомі у міністра 

закордонних справ Туреччини, доктора Тавфіка Рушді-бея, відвідали статс-

секретаря міністра народної освіти Кемаля Заїм-бея, зустрічалися з міністром 

юстиції Махмудом Есад-беєм та міністром громадських робіт Реджебом-беєм 

[2, с.376-377]. Апогеєм перебування української делегації у Туреччині стало 

особисте привітання від Президента Республіки Газі-Мустафи Кемаль-паші 

[2, с.379]. Загалом, знайомлячись з хронологією подорожі членів ВУНАС до 

сусідньої країни, складається враження, що Туреччина зустрічала не звичай-

них науковців, а перших осіб дружньої держави. Своєрідним вунасівським 

алаверди у бік Туреччини стала публікація статті В. Дубровського «Омар 

Сейф Еддін» [1, с.317-326]. Розвідку, присвячену життєпису та характеристиці 

творчості видатного турецького письменника, часопис супроводив україно-

мовними перекладами його творів. 

Отже, в діяльності членів ВУНАС виразно простежується не тільки 

дослідницький, але й міжнародно-політичний напрямок, що надзвичайно 

продуктивно вплинув на збереження суб'єктності тогочасної України. 
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ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНИХ 

АНАРХІЧНИХ ІДЕЙ В ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

Історичне явище, яке отримало назву «анархізм» має набагато ширші 

хронологічні та змістовні кордони, ніж це зазвичай прийнято вважати. Він не 

знаходиться в межах лише політичної або соціально-економічної доктрини. 

Анархізм це орієнтація свідомості головною рисою, якої є така 

загальнолюдська цінність як свобода. На цій підставі, анархізм, можна 

вважати явищем світової історії та культури, своєрідним ідеалом свободи, з її 

крайніми та радикальними ознаками. Саме в цьому руслі, в теперишній час є 

перспективним вивчення і осмислення історії анархізму. 

Як політичне вчення анархізм остаточно сформувався в середині XIX 

століття. Передумовами його виникнення були розвиток капіталістичного 

ладу і загострення – пов’язаних з ним протиріч (економічні кризи і, як 

наслідок, безробіття і зубожіння населення), так і високий рівень розвитку 

суспільства, поширення освіти, а через це підвищення соціальної 

самосвідомості людей. Всі представники анархізму оголошували державну 

владу злом і пропонували свої варіанти безвладного суспільства. 

Одна з перших наукових анархічних концепцій, виникла в епоху 

Просвітництва в Англії і належить політику та журналісту В. Годвіну.  

У середині XIX ст. з’явилися дві теорії, на основі яких створювалися всі 

наступні, – антиавторитарна теорія французького соціаліста П.-Ж. Прудона 

(мютюелізму) і індивідуалістичний – анархізм німецького філософа-ідеаліста 

М. Штірнера. Усі три названих теорії пропонували мирний (еволюційний) 

шлях переходу до безвладного суспільства. 

П.-Ж. Прудон вважається творцем анархістського вчення. Прудон уявляв 

майбутній устрій суспільства як федерацію вільних робітників, створену на 

добровільних засадах, при цьому він не виокремлював якусь країну, а вважав, 

що такий лад має поширитися на усю Західну Європу. Вчення П.-Ж. Прудона 

називається федералізмом. Він перший використав у своїй анархічній 

концепції поняття «взаємодопомога» (mutualite), тому іноді його теорію і 

теорії його послідовників (Е. Реклю, Ж, Грав та ін ) дослідники називають 

«мютюелізм» [1]. 

Інше вчення про безвладдя запропонував через невеличкий проміжок 

часу, німецький філософ і журналіст К. Шмідт (друкувався під псевдонімом 

Макс Штірнер), який вважається батьком ідей індивідуалістичного анархізму. 
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На його думку, вплив держави та інших соціальних інститутів, не повинні 

поширюватися на людину. Індивід, вільний чинити так, як хоче він сам, без 

жодного примусу [2].  

Ці дві теорії – федералізм П.-Ж. Прудона і індивідуалізм М. Штірнера – 

стали основою для наступних анархічних вчень і носять назву класичного 

анархізму. Згодом усі теоретики анархізму намагалися посилатися саме на ці 

дві теорії, поєднуючи, але пропонуючи дещо своє.  

Згодом анархічні ідеї, мали розвиток у Франції. Дві теорії – вчених-

істориків Е. Реклю і Ж. Грава – підтримані були багатьма сучасниками. 

Дослідники закликають до революційних змін, вважаючи, що тільки після 

цього можливий перехід до нового суспільства. Е. Реклю детально розробив 

теорію - революції і наполягав на добровільності асоціацій та вільний вибір 

праці. Ж. Грав, навпаки, велику увагу приділяв появі нового суспільства, після 

революції. Французькі теоретики анархізму – П.-Ж. Прудон, Е. Реклю і 

Ж. Грав – постійно спілкувалися з М.О. Бакуніним і П.О. Кропоткіним, саме 

їх ідеї здійснили безпосередній вплив на російських анархістів. Теоретичною, 

основою анархізму в Росії стала теорія про заперечення влади В. Годвіна, 

антиавторитарна теорія, П.-Ж. Прудона та індивідуалістичний анархізм 

М. Штірнера [3]. 

В Росії анархізм почав поширюватися з середини XIX століття. Він мав 

свої відмінні риси. По-перше, першими теоріями, що виникли в Росії, були 

індивідуалістичні теорії. Причиною стало те, що першою анархістською 

працею, яка потрапила до Російської імперії, була робота «Єдиний і його 

власність» М. Штірнера. По-друге, в Росії вперше робляться спроби поєднати 

анархізм і християнство.  

Так, один з перших анархістів – військовий М.В. Соколов поєднував 

анархізм і католицизм, російський письменник і громадський діяч 

Л.М. Толстой – анархізм і православ’я. На початку XX століття з’явився ще 

ряд теорій, які поєднали анархізм і різні інтерпретації християнського вчення: 

в 1906 році вийшла збірка «Факели» під редакцією Г.І. Чулкова, в якому 

вперше були запропоновані принципи так званого містичного анархізму. 

Прихильники Г.І. Чулкова закликали звільнити особистість від усіх 

державних, соціальних та моральних обмежень і закликали будувати вільний 

анархічний союз любові. За основу було узято поєднання поглядів 

М. Штірнера та німецького мислителя Ф. Ніцше. Після Жовтневої революції 

з’явився ще один напрям містичного анархізму – поєднання анархізму 

П.О. Кропоткіна з доктриною і деякими видозміненими обрядами масонів і 

лицарів-тамплієрів [4]. 

Першим великим теоретиком російського анархізму був М.О. Бакунін. 

Його вчення поєднувало в собі прудонізм, анархізм М. Штірнера і 

слов’янофільство. М.О. Бакунін уявляв собі безвладне суспільство як 

федерацію звільнених від гніту слов’янських народів. Повинні були створені 



Collection of scientifical works, Issue 11. 2020 
 

67 

Громади, подібних громадам російських кріпаків. Бакунін вважав слов’ян  

«соціалістами за інстинктом», так як їх психологія полягає в тому, що вони 

інстинктивно не підкоряються законам і прагнуть до встановлення такого 

ладу, який влаштовував би усіх, і при якому усі були б рівні і вільні. 

Друга половина XIX століття для Російської імперії – період бурхливого 

розвитку капіталізму, становлення буржуазного суспільства, зародженням 

середнього класу. Зростання капіталістичної промисловості, утворення 

монополій, непослідовність курсу реформ вдарили, насамперед, по дрібним 

виробникам. Їх відчайдушні пошуки засобів і методів боротьби з капіталом 

часто знаходили свій вихід у анархічних ідеях, які поширювалися 

інтелігенцією. Саме про них говорив М.О. Бакунін, кажучи про прихильників 

своєї теорії і про тих, хто знищить інститут держави. 

М.О. Бакунін стверджував, що слов’яни без будь якого керівництва ззовні 

можуть після революції налагодити своє життя. Головне – це допомогти народу 

здійснити революцію, підняти його на стихійний бунт. Послідовник Бакуніна, 

великий теоретик анархізму П.О. Кропоткін, додав до бакунізму деякі 

положення теорії походження видів Чарльза Дарвіна. Кропоткін заявив, що 

держава біологічно чужа людині, так як схильна руйнувати інститути 

громадської взаємодопомоги, які існують ще з первісних часів. За 

Кропоткіним, найяскравіший приклад такого інституту – середньовічна міська 

комуна. Теорія П.О. Кропоткіна отримала назву анархо-комунізм, так як він 

вважав основою майбутнього ладу саме – федерацію міських і сільських 

комун, утворених добровільно. Об’єднаних вільним договором, де особис-

тість, позбавлена від опіки держави, отримає необмежені можливості для 

розвитку. Першочерговим завданням революції анархісти вважали експро-

пріацію усього того, що було основою експлуатації (землі, знарядь вироб-

ництва і засобів споживання). Ідеї російського анархіста були широко поши-

рені на початку XX століття, зокрема, в умовах революції 1905–1907 років [5]. 

Обидва російських теоретика анархізму – М.О. Бакунін і П.О Кропоткін – 

були безпосередньо пов’язані з Західною Європою, брали участь у револю-

ційних подіях, що відбувалися там, і постійно спілкувалися з європейськими 

анархістами. 

У перші роки XX ст. відбувається швидке зростання чисельності 

анархістських організацій. В умовах першої російської революції в анархізм 

влилися три основних напрями: анархо-комунізм, анархо-синдикалізм і 

анархо-індивідуалізм з наявністю у кожному з них більш дрібних фракцій. 

Названі напрями були досить відокремлені один від одного. Крім 

відмінностей програмних і тактичних, вони мали власні друковані органи, 

певні сфери соціального впливу, регіони дій. 

Стратегічні та тактичні завдання анархістів в революції були сформовані 

на їх І з’їзді в Лондоні в грудні 1904 р. Метою дій анархістів знову 

оголошувалася «соціальна революція, тобто повне знищення капіталізму, 
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держави і заміна їх анархічним комунізмом». Початком революції повинен 

був стати загальний страйк знедолених як у містах, так і в селах. Головними 

методами анархістської боротьби в Росії оголошувалися повстання і «прямий 

напад, як масовий, так і індивідуальний на експлуататорів». Питання про 

застосування особистих терористичних актів повинно було вирішуватися 

тільки місцевими жителями в залежності від конкретної ситуації [6]. 
Анархісти вважали, що повстання може розраховувати на успіх лише 

тоді, коли воно знайде підтримку селянства і міських робітників, але брати 

участь у повстанні буде і деяка частина інтелігенції. Селянське повстання 
довгий час вважалося основним двигуном якісної революції. Однак 
революційні події 1905–1907 рр. змінили погляди анархістів. На перший план 

П.О. Кропоткін виводить міських робітників, які разом з «інтелігентною 
молоддю» повинні грати головну роль у революції. Селянству відводилася 
лише роль помічників [7]. 

Великою популярністю в студентському середовищі користувалися ідеї 

приват-доцента Московського університету О.О. Борового, яким була 
організована група анархістів-індивідуалістів. Основу подібних організацій 
становила не тільки студентська молодь, а й деякі представники буржуазної 

інтелігенції, а також анархісти – вихідці з низів суспільства, які віддавали 
перевагу індивідуальним методам боротьби з самодержавством. 

Згодом, повернувшись після революції 1917 р. в Росію з еміграції, 
П.О. Кропоткін розчарувався в революції і в новій владі. У 1918 переїхав до 

міста Дмитров, де працював над своєю останньою працею «Етика». В ній він 
стверджує, що перед соціальною революцією потрібно спочатку провести 
роботу у душах людей і підготувати їх морально до майбутнього ладу [7].  

Перша спроба побудови анархічного суспільства була зроблена 
повстанською армією під проводом Н.І. Махно в Україні. Він намагався 
будувати анархічне суспільство під впливом ідей П.О. Кропоткіна, додаючи 

деякі концепції усіх існуючих у той час течій в анархізмі. Пояснювалося це 
присутністю в махновської армії прибічників усіх цих течій.  

Теоретики махновської армії проаналізували всі відомі їм анархічні 
концепції, намагаючись відібрати з них найкраще і життєздатне. Так, 

з’явилася ідея про вільний Радянський устрій як перехідний період до нового 
суспільства і положення про вільні Ради як про одиниці, що складають 
анархічне суспільство [8]. 

Махновський повстанський рух проіснував в Україні до осені 1921 року, 
півтора року з них (1919 – перша половина 1920) махновці вели роботу з 
організації промислових і сільськогосподарських комун і налагодженню 

зв’язків між ними. Діяльність ця була важкою через постійні військові дії і 
нестабільні відносини повстанців з Радянською владою, яка неодноразово 
намагалася їх знищити, навіть перебуваючи з нею в стані військового союзу. 
Махновський рух був дуже популярним не тільки серед українського 
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селянства, а й серед рядових військових, ворожих махновцям армій (Червоної 
Армії, армій Врангеля і Денікіна та ін.). 

Друга спроба практичного втілення анархічної теорії на практиці була 

здійснена анархістами-містиками (Орден Світла) Кропоткінського комітету, 
організованого у лютому 1921 р. після смерті П.О. Кропоткіна. Анархо-
містики займалися активною роботою в гуртках. В яких існувала сувора 

ієрархія. Анархо-містицизм був поєднанням окремих теорій М.О. Бакуніна і 
різних містичних і окультних вчень: теософії, індуїзму, середньовічних єресей 
і масонства. Діяльність гуртків була пов’язана з виконанням певних ритуалів, 
подібних до прийнятих в середньовічних лицарських орденах [9]. 

Містики захищали теорію соціальної революції Кропоткіна і вважали, що 
вона необхідна, але її підготовка, згідно їх теорії, повинна була вестися 
іншими методами. Соціальна революція, як вважали анархо-містики, 

неможлива без попередньої роботи з духовного вдосконалення людини. 
Таким чином, містики Кропоткінського комітету спростовували присутню у 
всіх анархічних теоріях тезу про те, що людина з самого свого початку 

володіє високою моральністю. Кінцевою метою анархо-містиків є комунізм, 
але який розумівся інакше, ніж комунізм П.О. Кропоткіна: анархо-містики 
приділяли увагу не стільки вільній безвладній організації життя, скільки 
внутрішній свободі особистості. У 1929 р члени «Ордена Світла» були 

репресовані. Діяльність цієї організації завершує період існування та розвитку 
анархізму в Росії [9]. 

Таким чином потрібно зробити висновок, що ідеї анархізму були і 

залишаються привабливими і перспективними для історичної науки.  
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РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН 

Поняття «революція» до 60-70-х років ХХ століття вживалося для 

позначення швидкого та насильницького переходу до нового ладу. Більшість 

науковців, характеризуючи революцію вдавалися до комбінування саме цих 

якостей – раптовості (швидкості) й фундаментальності (докорінності) змін 

старого режиму, що здійснювалися із застосуванням насильства. Тим самим 

революція витлумачувалася як особлива форма радикальних змін суспільного 

ладу, що принципово відрізнялася від еволюційного та реформістського 

шляхів, котрі здатні забезпечити певний масштаб зрушень, але у віддаленій 

перспективі. 

Проте цих якостей очевидно забракне для розрізнення революції з 

іншими радикальними формами змін – державним переворотом, путчем, 

повстанням чи бунтом. Найважливішими характеристиками перевороту і 

путчу є раптовість дій ініційованих контрелітою (або віськовими) і скеро-

ваних на повалення правлячої еліти із застосуванням збройного насильства. 

Повстання ж і бунт є збройним виступом маси людей проти існуючої влади чи 

усталеної системи відносин. Жодний зазначений спосіб змін не ставить за 

мету глибоких соціально-економічних трансформацій, а отже має очевидну 

відмінність від революцій. 

Проте смислові відношення між революцією і цими радикальними фор-

мами є складнішими, ніж може видатися на перший погляд. Адже бунт може 

стати спусковим механізмом для розгортання революції, а державний пере-

ворот може мати цілком прогресивні наслідки, що виражатимуться у здійс-

ненні комплексного реформування різних сфер суспільного життя. Базовими 

критеріями розрізнення цих форм змін слугують ступінь та масштаби 

залученості мас у протести, широта домагань протестантів та сила/ слабкість 

еліт і контреліт. Зміна влади без масової мобілізації трактуватиметься як 

державний переворот чи путч, бунт не матиме підтримки контрелітами. До 

того ж цим формам не властиве позиціювання комплексності проблем та 

необхідних для їх усунення заходів, а отже і рівень домагань обмежується 

більш вузькими та конкретними вимогами ніж у революційній риториці. 
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Масове повстання та розгорнута ним протестна активність можуть стати 

самим «тілом» революції, адже остання трактується як процесуальне явище. 

«Революція – міркував Внук Липинський – являє собою процес, який будучи 

одного разу запущеним в хід, набуває власної динаміки, що не піддається 

повному контролю з боку будь-кого з акторів цієї драми (індивідуального чи 

групового)» [1, с.34]. І, як і С. Тарроу, стверджує, що цей процес не має 

режисера та «прописаного», згідно сценарію завершення. До того ж, 

революції за визначенням, виходять за межі усталеного нормативного 

порядку, адже за масштабністю своїх домагань саме й претендують на зміну 

правил старого ладу  в соціальній економічній чи політичній його площинах. 

Отже, поняття революції, що описує зразки класичних революцій кінця 

XVIII – початку ХХ століття, повинно об’єднувати такі риси як: масовість 

протестних дій, насильницький характер вимог, швидкість та фундаменталь-

ність змін,  масштабність оновлення еліт. Під таке визначення потрапляють 

Великі революції Нового часу (Французька 1789–1799 та Російська 1917), 

також є підстави додати до них – мексиканську (1910–17 рр.), китайську 

комуністичну революцію (1949), кубинську (1959), ефіопську (1974), іранську 

(1979). Значною мірою під цей набір характеристик потрапляють і 

«антиколоніальні» революції, котрі беруть початок від американської 

революції (1775–1783) і до боротьби за незалежність різних країн Азії та 

Північної Африки, що отримали її ще в першій хвилі деколонізації (1943–

1956) – Палестина і Йорданія, Індія і Пакистан (1947), В’єтнам (1945), 

Камбоджі й Лаос (1953) та ін. 

Після падіння диктатури в Португалії 1974, в різних країнах Європи 

прокотилася хвиля протестних подій, що були названі демократичними 

революціями з огляду на радикальність артикульованих завдань – повалення 

комуністичного режиму. Тобто йдеться про тривалий період переходу низки 

країн до демократії, який за С.Гантінґтоном було окреслено як третю хвилю 

демократизації, що увібрала в себе й наймасштабніший демократичний 

«приплив» після розпаду світової комуністичної системи у 90-ті роки ХХст. 

До цього типу революцій необхідно долучити і революційні протести 

останніх двох десятиліть, що відбувалися на різних континентах, включно із 

подіями, що досі тривають у Білорусі.  

Ці протести не підпадають під низку ознак класичної революції, але й не 

відповідають рисам інших форм соціальних змін. Ключовою відмінністю 

сучасних протестів є масовий характер ненасильницьких акцій (силові дії з 

боку протестантів можуть мати місце здебільшого у випадку протидії 

силовому тиску влади). Тому їх називають ненасильницькими або беззброй-

ними революціями, «які скасовували уряди не цивільною чи партизанською 

війною, не насильницькими міськими повстаннями, а використовуючи 

переважно мирний репертуар соціальних рухів» [2, с.682]. Отже, на сучасному 

етапі поняття революції розширює рамки своїх ознак на несилові 
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протистояння, з огляду на історичні трансформації форм репрезентації 

народної волі через широку мережу легальних практик громадянського тиску. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОСІБ, ЩО 

ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Насильство є глобальним суспільно-історичним явищем, вік якого 

нараховує не одне тисячоліття. Попри це офіційне визнання світовою спіль-
нотою його загрозливих масштабів відбулося порівняно недавно. Надзви-
чайно актуальною проблема насильства стала і в Україні. Серед іншого це 

зумовлено глибокою соціальною та економічною кризою, наявністю військо-
вого конфлікту на Сході країни та зумовлених ним міграційних процесів, 
недосконалістю національного законодавства у сфері запобігання проявів 
цього явища та іншими чинниками.  

Водночас вітчизняний соціум демонструє щире прагнення до входження 
до європейського цивілізаційного та політико-правового простору, подолання 
корупції та свавілля в органах влади, утвердження на українських теренах  

демократичних цінностей та високих стандартів прав людини. Все це не 
можливо без творення ефективного механізму запобігання та протидії 
сімейному насильству у всіх його проявах.  

Гостроти проблемі додає і той факт, що жертвами домашнього насиль-

ства стають у першу чергу найбільш уразливі верстви населення – діти, вагітні 
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жінки, особи з інвалідністю, люди похилого віку, недієздатні та обмежено 
дієздатні особи тощо. Вирішення цієї проблеми потребує мобілізації всіх 
наявних ресурсів та залучення органів державної влади, місцевого самовря-

дування, громадських організацій, правоохоронних органів, засобів масової 
інформації та широких кіл громадськості. Проте, насамперед, має бути 
сформований ефективний юридичний механізм захисту кожного індивіда від 

проявів цього лиха. Саме цьому питанню і присвячена наша робота. 
У ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» (далі – Закон) під домашнім насильством розуміється діяння (дії 
або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного 

насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 
насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь [1]. 
Е.М. Яхязаде виділяє такі обов’язкові ознаки насильства в сім’ї: 
1) особами, які страждають від сімейного насильства, можуть бути тільки 

члени сім’ї; 

2) діяння кривдника має бути протиправним (тобто, суперечити нормам 
чинного законодавства); 

3) діяння призвело або могло призвести до порушення прав члена сім’ї як 

людини та громадянина; 
4) вина кривдника повинна проявлятися у формі умислу, а не необереж-

ності [2, с.121]. 

Відповідно до статті 20 Закону надання допомоги та захисту 
постраждалим особам здійснюється за такими напрямами: 

1) надання постраждалим особам інформації про їхні права та можли-
вості реалізації таких прав зрозумілою їм мовою або через перекладача чи 

залучену третю особу, яка володіє мовою, зрозумілою постраждалим особам; 
2) забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб підтрим-

ки постраждалих осіб для отримання соціальних послуг медичної, соціальної, 

психологічної допомоги; 
3) надання у разі потреби тимчасового притулку для безпечного розмі-

щення постраждалих осіб; 

4) забезпечення постраждалим особам доступу до правосуддя та інших 
механізмів юридичного захисту, у тому числі шляхом надання безоплатної 
правової допомоги у порядку, встановленому Законом України «Про безоп-
латну правову допомогу»; 

5) утворення цілодобового безоплатного кол-центру з питань запобігання 
та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 
насильству стосовно дітей для забезпечення невідкладного реагування на 
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випадки домашнього насильства, надання консультацій щодо всіх форм 
домашнього насильства, визначених статтею 1 Закону, абонентам анонімно 

або з належним дотриманням правового режиму інформації з обмеженим 
доступом. 

Під час надання допомоги та захисту постраждалим особам врахо-

вуються вік, стан здоров’я, стать, релігійні переконання, етнічне походження, 
спеціальні потреби таких осіб. Допомога постраждалим особам надається за 
місцем звернення. Надання допомоги постраждалим особам не залежить від 
звернення таких осіб до правоохоронних органів чи суду, від їх участі у 

кримінальному або цивільному провадженні. Питання надання допомоги 
постраждалим недієздатним особам вирішують їхні опікуни, а якщо опікуни є 
кривдниками постраждалих осіб або ухиляються від захисту їхніх прав та 

інтересів, – органи опіки та піклування. Важливим в контексті нашої роботи є 
те, що питання надання допомоги постраждалим дітям вирішують їхні батьки, 
інші законні представники дитини, а якщо батьки, інші законні представники 

дитини є кривдниками дитини або ухиляються від захисту прав та інтересів 
дитини, -= органи опіки та піклування, у тому числі за зверненням родичів 
дитини (баби, діда, повнолітніх брата, сестри), мачухи або вітчима дитини, 
якщо вони не є кривдниками [1]. 

Як бачимо, комплекс заходів спрямованих на захист постраждалих від 
домашнього насильства осіб, націлений не тільки і не стільки на задоволення 
фізіологічних потреб потерпілих (їжа, житло, медична та психологічна 

допомога). Основна мета цих заходів – надання особі повної та всебічної 
інформації юридичного змісту стосовно їх прав та можливості їх захисту 
шляхом звернення до відповідних державних чи правоохоронних органів. При 

цьому, саме звернення до таких органів також, за загальним правилом, 
залишається правом, а не обов'язком (виключенням може бути обов'язкове 
повідомлення органів поліції про вчинення злочину, порушення кримінальної 
справи по факту якого не потребує заяви потерпілого). 

Звернемо увагу на те, що першим у списку перерахованих нами заходів є 
інформування потерпілої особи про її права, конкретний перелік яких містить 
стаття 21 Закону. Серед іншого постраждала особа має право на: 

1) дієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках домаш-
нього насильства, недопущення повторних випадків домашнього насильства; 

2) звернення особисто або через свого представника до суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

3) отримання повної та вичерпної інформації від суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
про свої права і соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну 

допомогу, якими вона може скористатися; 
4) безоплатне отримання відповідно до законодавства соціальних послуг, 

медичної, соціальної та психологічної допомоги відповідно до її потреб; 
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5) безоплатну правову допомогу у порядку, встановленому Законом 
України "Про безоплатну правову допомогу"; 

6) повагу до честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству; 

7) конфіденційність інформації особистого характеру, яка стала відома 

суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, під час роботи з постраждалою особою, та захист персональних 
даних; 

8) вибір спеціаліста за статтю (за можливості); 

9) відшкодування кривдниками завданих матеріальних збитків і шкоди, 
заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, у порядку, визначеному 
законодавством; 

10) звернення до правоохоронних органів і суду з метою притягнення 
кривдників до відповідальності, застосування до них спеціальних заходів 
щодо протидії домашньому насильству; 

11) своєчасне отримання інформації про остаточні рішення суду та 
процесуальні рішення правоохоронних органів, пов’язані з розглядом факту 
вчинення стосовно неї домашнього насильства, у тому числі пов’язані з 
ізоляцією кривдника або його звільненням; 

12) інші права, передбачені законодавством у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, а також міжнародними договорами, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України [1]. 

Водночас стаття 22 доповнює цей перелік правами постраждалої від 
домашнього насильства дитини. Так, постраждала дитина має всі права 
постраждалої особи, реалізація яких забезпечується з урахуванням найкращих 

інтересів дитини, її віку, статі, стану здоров’я, інтелектуального та фізичного 
розвитку. Звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства 
стосовно дітей приймаються і розглядаються згідно з порядком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України.  

Якщо у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно дитини 
вона не може проживати із своїми батьками, іншими законними 
представниками, на час подолання причин і наслідків домашнього насильства 

дитина може бути влаштована до родичів, у сім’ю патронатного вихователя, 
до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, притулку для дітей 
служб у справах дітей, інших установ для дітей незалежно від форми 

власності та підпорядкування, в яких створені належні умови для проживання, 
виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб. 

 Захист прав та інтересів постраждалої дитини, у тому числі звернення до 
суду, представництво її прав та інтересів у суді, крім батьків та інших 

законних представників дитини, можуть здійснювати родичі дитини (баба, 
дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, якщо вони не є 
кривдниками дитини, а також орган опіки та піклування. 
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Під час розгляду судом та/або органом опіки та піклування спорів щодо 
участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання 

дитини, відібрання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, 
побачення з дитиною матері, батька дитини, які позбавлені батьківських прав, 
відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на законних підставах або 

не на основі рішення суду, обов’язково беруться до уваги факти вчинення 
домашнього насильства стосовно дитини або за її присутності [1]. 

Цікавою законодавчою новеллою є запровадження інституту спеціальних 
заходів щодо протидії домашньому насильству. До останніх відносяться такі:  

1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 
2) обмежувальний припис стосовно кривдника; 
3) взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним 

профілактичної роботи; 
4) направлення кривдника на проходження програми для кривдників [1]. 
Отже, новий Закон визначив цілу низку заходів, метою яких є 

недопущення повторного вчинення щодо постраждалої особи насильства. До 
них відносяться терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 
обмежувальний припис стосовно кривдника; взяття на профілактичний облік 
кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; направлення 

кривдника на проходження програми для кривдників. 
Водночас комплекс заходів спрямованих на захист постраждалих від 

домашнього насильства осіб, в першу чергу має на меті не тільки і не стільки 

на задоволення фізіологічних потреб потерпілих (їжа, житло, медична та 
психологічна допомога). Основна мета цих заходів – надання особі повної та 
всебічної інформації юридичного змісту стосовно їх прав та можливості їх 

захисту шляхом звернення до відповідних державних чи правоохоронних 
органів. При цьому, саме звернення до таких органів також, за загальним 
правилом, залишається правом, а не обов’язком (виключенням може бути 
обов’язкове повідомлення органів поліції про вчинення злочину, порушення 

кримінальної справи по факту якого не потребує заяви потерпілого). Варто 
також відзначити, що особливим правовим статусом щодо застосування 
заходів проти насильства наділені неповнолітні кривдники, які ні за яких 

обставин не можуть бути позбавлені житла та засобів до існування. 
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