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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE
Аврахова Л.В.,
к.филос.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Днепровского гуманитарного университета,
Украина, г. Днипро
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ
Гибридная война – разновидность войны, включающая симбиоз
вооруженного, политико-идеологического, информационно-кибернетического
и психологического противостояния в мировых или региональных процессах.
Она соответствующим образом сказывается на жизни людей, порождая
амбивалентность ценностных ориентаций и эмоционально-психологическую
напряженность в повседневной жизни граждан страны. Стержнем такой
войны в современном биполярном мире является борьба за доминирование в
мировых процессах (США, Россия, Китай, Япония, Корея…).
Гибридная война в форме глобального противостояния ведет к хаосу в
международных отношениях, потере доверия друг к другу, к разрушению
моральных принципов и иерархии духовных ценностей, в конечном итоге к
нарастанию отчуждения, вражды и агрессии между государствами. Всемирные гибридные войны существенно меняют типы и формы международной
коммуникации, «порождают формирование нового гибридного мира, или,
точнее, гибридного мироустройства» [5, с.7]. Однако идея «гибридного мироустройства» не должна превращаться в доктрину аннексии чужих территорий.
Украина сейчас находится в обстановке гибридной войны, происходящей
как на мировом уровне (в противостоянии прежде всего Россия‒США за
мировое лидерство), так и на региональном уровне (в русле противостояния
русско-имперскому глобализму в борьбе Украины за национальную
независимость). Агрессия России против Украины таит угрозу национальному
единству и территориальной целостности страны. Но в реестре первоочередных задач противостояния российской агрессии «неопределенными остаются
как видение войны, так и пути ее завершения; единый образ возможного мира
также не сформулирован» [2].
Нет в украинской политике и четкой программы перспективного
развития страны. Это и вечная безрезультатная «борьба» с коррупцией
усиливают недоверие к власти и неверие хоть в какое-то лучшее будущее для
народа. Ценностные ориентации и эмоционально-волевые установки в обыденном сознании все чаще сопровождаются цинизмом, абулией и эскапизмом.
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В ситуации российско-украинской конфронтации изначально намечался
биплановый вектор украинской политики, который в конечном итоге
закрепил бы статус независимости нашего государства: реализация проекта
создания этнонации (региональная политика гомогенезиса украинской
культуры) и полный разрыв с российской этнокультурой и ее «совковыми»
традициями. Под воздействием шовинистической идеологии и имперской
политики, в условиях гибридной войны, навязанной Россией, выполнение
автономных задач украинской политики становилось крайне затруднительным делом.
Особую опасность в такой ситуации представляет активизация псевдопатриотических и сепаратистских пророссийских сил, порождая коллизии в
общественном сознании и осложняя и без того непростую обстановку в
стране.
Отнюдь не благоприятное влияние на происходящие в Украине
трансформации оказывают также разновекторные интересы и действия
олигархических группировок, а также неоднозначность геополитических
ориентаций относительно Украины на международной арене. Политический
статус страны во многом зависит от общих дестабилизирующих факторов
мировой системы (снижение статуса гегемонии США, численный рост
мировой периферии [см.:3], глобальный ресурсный кризис и т. п.).
Затянувшаяся война Украины с внешним агрессором и ее «гибридные»
последствия в совокупности с нерешенными ключевыми проблемами внутри
страны порождают у людей чувство фрустрации, которое сопровождается
ростом апатии и аполитичности, снижением социальной активности и
стагнацией общественных процессов в целом.
Для мобилизации электората отдельные политтехнологи превращали
межрегиональные различия в межрегиональные расколы, поминая линию
цивилизационного разлома [см.:1]. И причины российско-украинской конфронтации сторонники цивилизационного подхода рассматривают сквозь призму
глубинных цивилизационных различий, объясняя эти различия ментальной,
мировоззренческой и идеологической несовместимостью этносов [см.:4].
Амбивалентный характер приобретает и отношение к науке: с одной
стороны, она по-прежнему признается инструментом познания, с другой
стороны, ее критерии истинности подвергаются релятивистскому скепсису
(ввиду социальной природы знания). Превратная, демагогическая трактовка
истинности и правды – один из самых эффективных методов ведения
гибридной войны. Концепт социальной природы научного познания
постепенно трансформируется в субъективистскую доктрину политикоидеологического использования науки («наука под заказ»). Наука все больше
превращается из инструмента безпристрастного, объективно-истинного
познания в орудие манипулирования общественным сознанием. Релятивизм в
трактовке научной истинности чаще всего оборачивается цинизмом в
отношении экзистенциальных ценностей. Разумность перестает «быть в
7
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моде». Такое отношение к науке соответствующим образом определяет и
отношение к образованию и культуре в целом.
«Растет поколение будущих научных работников, впитавших в себя
мысль о том, что нет истины, как она понималась в старом, добром смысле
учеными-специалистами. Утратив доверие к разуму, одни становятся
фанатиками, другие – циниками, убедившись в том, что нет столь большой
глупости, которая не могла бы снискать всеобщее одобрение благодаря умной
и назойливой пропаганде» [6, с.169-170]. Из множества опасностей эта
наиболее очевидна...
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Завідняк Б.Т.,
к.філос.н., доцент, Український католицький університет,
zavidnyak@gmail.com,
Україна, м. Львів
ТЕОДИЦЕЯ СВЯТОГО АВГУСТИНА
З метою доказати існування Божого буття як безконечно доброго та
всемогутнього на противагу існуванню у світі зла, в історії філософії існує
проблема, яка відома як «Августинівська теодицея». Істориками філософії
запропоновано численні варіанти цієї теорії, зокрема, мислителем Джоном
Хіком (John Hick, Evil and the God of Love, 1966), який зупинився саме на
такому означенні, визнаючи подібність такого варіанту доказу існування
8
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Бога з Августинівським. Зло є результатом первородного гріха людства.
Проникнення у світ гріха пояснюється як покарання внаслідок гріхопадіння
з продовженням його поширення внаслідок існування свободи вибору з боку
людини, в силу чого людський рід має змогу розвиватися. Тож Бог не несе
відповідальности за зло та страждання у світі, будучи досконалим Благом.
Подібну форму теодицеї запропонує св. Тома Аквінський, спираючись на
висновки св. Августина про те, що Бог є Благом, а тому не може існувати
жодного зла, яке б йому можна було присудити. Жан Кальвін поділятиме
думку Августина щодо зла як результату свободи вибору. Оскільки зло
вражає людину, то необхідно заручитися Божою благодаттю на шляху
духовного росту. Вже сучасник Августина священниик-маніхеєць Фортунат
виступав з критикою його тези, вважаючи, що Бог не може самоусунутись
від зла [2]. Як і Франциск Антоній Захарія, італійський богослов XVIIІ ст.,
не поділяв думки Августина щодо проблеми неіснування зла, оскільки
людське страждання очевидне. Несупереливою теодицею Августина визнає
Елвін Плантінга. Хік спростовує ідею про унаслідування гріха, вважаючи,
що існування вічного Пекло унеможливлює розвиток християнської
теодицеї [6, 237]. На думку Дейвіда Рея Ґрейфіна первородний гріх, у
викладі варіанту теодицеї св. Августина, мав би бути викликаний самим
Творцем, чому й несправедливим можна буде вважати будь-яку форму
покарання [7, 60-66].
Мета роботи. Розкрити теодицейні погляди св. Августини на основі
трактатів, зокрема, про подружнє життя. На основі твору «Про гідність
подружжя» аналізується проблема свободи вибору людини на користь
кращого добра. Оскільки, згідно з Августином, зла не існує, то й вибирати
можна тільки між добром і кращим благом, уникаючи зла. Показується як
дана проблематика вплинула на історію мислення.
Методом герменевтики та порівняльного аналізу аналізуються
теодицейні позиції св. Августина на основі окремих філософськобогословських трактатів.
Результати і обговорення. Отож Бог не є причиною зла, зауважує св.
Августин. За Плотином (Енеад., І, 8), він визнає першу частину його
обґрунтування, але не ототожнює зло з матерією, адже й вона створена
Богом. Від характеристики речей, які людина називає поганими, мислитель
робить висновок, що зло не може існувати, а може бути тільки в якійсь
субстанції, яка сама по собі є доброю: зло – це відсутність досконалости,
якою субстанція мала б володіти, але її не має. Зло є ―privatio boni‖.
З падінням душі у гріховний стан і в зло не відбувається переходу від
субстанційного добра до субстанційного зла, адже жодна субстанція не є
злою, а відбувається перехід від вічного добра до часового, від найвищого
до найнижчого. Є тільки одне добро, люблячи яке людина грішить (De vera
religione).
9
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Св. Августин любить порівнювати пари речей між собою, знаходячи
між ними кращу річ. Це не вибір між меншим злом. Це щось інше. Ось
приклад з трактату «Про гідність подружжя»: «Подружжя є почесним у
будь-якому розумінні, і ложе його без плями (Єв 13, 4). Ми не кажемо, що
подружжя є добром у тому значенні, що воно супротивне блуду, бо інакше
матимемо два лиха, з яких одне є гіршим; чи ж буде добром блуд, бо гірший
від перелюбу. Бо справді, ще гірше порушити шлюб інших, ніж мати
стосунки з повією. Але добрим буде й перелюб, бо гіршим є інцест; адже
гірше воно мати стосунки з рідною матір‘ю, аніж з іншими жінками. І все
буде добре порівняно з найгіршим, поки не досягне того, що, на думку
апостола, соромно й казати (Еф 5, 12). Але хто може сумніватися в тому, що
це не помилково? Тож шлюб і блуд не є два лиха, з яких одне є гірше; але
двома благами є подружжя і стриманість, з яких одне є кращим. Так і
здоров‘я і недуга, що тривають у часі не є двома лихами, з яких одне є
гірше; а здоров‘я і безсмертя є двома благами, з яких одне є краще. Подібно
й наука й марнославство не є двома лихами, з яких марнославство є гіршим;
а наука і любов є двома благами, з яких любов є кращою. Наука скінчиться,
каже апостол Павло, та все ж у житті вона необхідна; але любов ніколи не
промине». (Тут переклад мій – Б.З.). «Honorabiles ergo nuptiae in omnibus et
torus immaculatus . Quod non sic dicimus bonum, ut in fornicationis
comparatione sit bonum; alioquin duo mala erunt, quorum alterum peius; aut
bonum erit et fornicatio, quia est peius adulterium: peius est enim alienum
matrimonium violare quam meretrici adhaerere; et bonum adulterium, quia est
peior incestus: peius est enim cum matre quam cum aliena uxore concumbere; et
donec ad ea perveniatur, quae, sicut ait Apostolus, turpe est etiam dicere, omnia
bona erunt in comparatione peiorum. Hoc autem falsum esse quis dubitet? Non
ergo duo mala sunt connubium et fornicatio, quorum alterum peius, sed duo bona
sunt connubium et continentia, quorum alterum est melius. Sicut ista temporalis
sanitas et imbecillitas non sunt duo mala, quorum alterum peius, sed ista sanitas et
immortalitas duo bona sunt, quorum alterum melius. Item scientia et vanitas non
duo mala sunt, quorum vanitas peius, sed scientia et caritas duo bona sunt,
quorum caritas melius. Namque scientia destruetur, ait Apostolus, et tamen huic
tempori necessaria est; caritas autem numquam cadet (1 Cor 13, 8)» [Nuptiae
bonum per se ipsae sunt. 8. 8; 3; 5].
Для Августина Істина щойно потребує доказу, бо вона не знаходиться
на рівні очевидних речей. Її ще треба віднайти, щонайменше шляхом доказу,
бо існують різні її інтерпретативні версії від людей. Августин у творі «Про
гідність подружжя» творить прототип Сум, знайомить читача з відомими
йому оцінками щодо багатьох питань, скажімо, з питаннями про те, як
розмножувалася б перша пара не впавши у гріх (наприклад, як бджоли, або
як Бог би їй дав іншу якусь можливість, адже ж дав можливість першій парі
народитися без батьків, будучи Всемогутнім. Чи ж Ісуса Христа привів на
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світ з Дівичого лона). І наводить цікаві відповіді, які навіть мають місце у
Біблії. Але йому йдеться про те, щоб знайти кращу правдиву відповідь. –
(«Plures enim de hac re sententiae diversaeque exstiterunt; et si examinandum sit,
veritatia divinarum Scripturarum quaenam earum potissimum congruat, prolixae
disputationis negotiumest» 2. Там само) – яка б у кращий спосіб
узгоджувалася з істиною Святого Письма. На речення з Кн. Бут 1:28 «будьте
плідні й множтеся», він знаходить відповідь не на користь фізичного зросту
і плідності, а духовного: як у Пс 133, 3: Multiplicabis me in anima mea in
virtutem («Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу» тобто буквально
«Ти примножив сили душі моєї». [Там само]), все ж прагне знайти правдиву
відповідь. Або ж, ось як у випадку з проблемою супружої вірності, на
перший погляд, істина є очевидною, але як по різному її можуть трактувати
самі подруги – одні, «ті що є у шлюбі», і ті, як створюють «його подобу»:
«Рівнож, коли жінка, яка зраджує супружій вірності, є вірна коханцеві, в
кожному випадку є жінкою, яка провинилася; але якщо не є вірною ще й
перед коханцем, то це ще гірше. Однак якщо вона кається за провину, і
повернувшись до подружньої чистоти розриває перелюбну домовленість, то
мене дивуватиме, якщо саме коханець вважатиме її зрадницею».
«Ita mulier, si fide coniugali violata fidem servet adultero, utique mala est; sed si
nec adultero, peior est. Porro si eam flagitii paeniteat et ad castitatem rediens
coniugalem pacta ac placita adulterina rescindat, miror, si eam fidei violatricem
vel ipse adulter putabit» [Coniuges fidem sibi pariter debent. Про цінність
вірності. 4;3;5].
На думку Августина, існує метафізичне зло, спричинене недосконалою
природою сотворінь, які ―є чи можуть бути з вадами з простого факту, що
вони сотворені з нічого‖ (Epist. 118, 3.15) і моральне, яке залежить від того,
що людина чинить його свобідно.
Метафізичне зло є причиною всіх фізичних страждань, а моральне –
причиною віддалення людини від Бога з приводу поганого користування
свободою вибору грішником (conversio ad creaturas): ―Male facimus ex libero
voluntatis arbitrio‖.
Причиною зла є створіння, і зло проявляється у двох формах: як
страждання і як провина. Чи ж доброю є свобода? Св. Августин запевнює,
що доброю, адже вона є умовою моральности. Коли б людська дія не була
вільною, то тоді вона не зазнавала б випробувань або була б тільки тим, чим
є зараз. Нічого іншого!
Тільки за умови свободи людини можливе як добро, так і зло.
Проте хіба не під силу було Богові створити такий Всесвіт, де б зло
було відсутнє? На думку мислителя, в цьому питанні криється певність,
начебто нам відомий кращий Всесвіт від самого Бога, і ми претендуємо
Його вчити.
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В такому випадку напрошується висновок, що зло є необхідне і входить
у Божий порядок? ―Відповідаю: ані гріх, ані грішники не є необхідні для
досконалости, а тільки душі, оскільки вони є душами, то вони є такими, що
коли хочуть, то впадають у гріх, а якщо грішать, то й стають нещасними.‖
(De libero arbitrio, III, 13). Проте й зло входить до Божого устрою: ―Ніщо не
може бути поза Божим устроєм, і зло теж, оскільки з походженням було
поза цим порядком. Але Божа справедливість не дозволила, щоб воно
залишилося поза Божим устроєм і привела його до нього, приборкала,
ув‘язнила до Закону, якому вона є владною.‖ [De ordine, II, 7, 23; 15].
Підсумовуючи сказане вище, слід зауважити, що Бог, згідно з
Августином, відрізняється від Бога Плотина абсолютною досконалістю,
буттям, добром і величчю на онтологічному (субстанційному) рівні. У
вченні про буття св. Августин промостив дорогу св. Томі Аквінському і бл.
Дунсу Скоту. Саме таку думку поділяє теж Г. Майоров зауваживши, що
―своїм вченням про форму і матерію він [св. Августин] передбачив
гілеморфізм Томи, а його вчення про буття як метафізичне першоначало і
про види буття ставить під сумнів безумовну самобутність теорії
трансценденталій Дунса Скота‖ [1, 291-292]. Хоч, щоправда, ці християнські
мислителі є тією чи іншою мірою речниками філософії буття Книги Виходу,
все ж вчення св. Августина мало на них неабиякий вплив.
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ПРОБЛЕМА НАДМІРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК НАСЛІДКУ
СВОБОДИ ТА РІВНОСТІ КОЖНОЇ РАСИ В КІНОСТРІЧКАХ
ТА СЕРІАЛАХ ХХІ СТОРІЧЧЯ
В грудні 1865 року Сполучені Штати Америки, прийнявши Тринадцяту
поправку, відмовилися від афроамериканської прислуги та подарували
темношкірим мешканцям статус рівних до білих громадян. Ця ініціатива
розійшлася світом і мала б призвести до абсолютної справедливої рівності
усіх рас та національностей.
Але в наслідок особливих властивостей людини ця ситуація вийшла з-під
контролю. Рівність рас та національностей сьогодні більш схожа на нове
приниження у зворотному порядку. Якщо раніше статус афроамериканців був
нижчим, то сьогодні, маючи ту саму думку про рівність, вони принижують
європеоїдів.
Сьогодення характеризується тотальною свободою думки та слова. Якщо
звернутись до феномену Інтернету, то у його просторі кожне слово є власною
думкою і не може бути приниженим. Так само тепер будуються відносини
між людьми у реальному світі і це призводить до неможливості вирішити
деякі конфлікти, бо одне слово може образити почуття того чи іншого
учасника конфлікту.
Більш того, свобода думки єднається з толерантністю, що призводить до
дивних феноменів у культурі. Той факт, що актори-афроамериканці стали
частіше з‘являтись у кіно, абсолютно нормальний. Кожна талановита людина
має право на показ свого таланту. Але суспільство починає надмірно тиснути
на творців з толерантністю. І коли режисери вирішують зняти кіно за
конкретним витвором (книга або комп‘ютерна гра), де персонажі чітко
описані автором, вони змушені відійти від канону та демонструвати
персонажів не схожими на думку автора. Наприклад, Стівен Кінг у циклі
романів «Темна вежа» перед тим, як створити свого Роланда Дескейна,
надихався героєм Клінта Іствуда у кінострічці «Хороший, поганий, злий».
Навіть на обкладинці сьомої книги розміщений Роланд Дескейн дуже схожий
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на Клінта. Тим не менш у кіноадаптації Роланда Дескейна зіграв британський
актор Ідріс Ельба.
Така сама ситуація склалась навкруги серіалу «Анна Болейн» від Fable
Pictures. На головну роль у серіалі режисери вибрали британську акторку з
афроамериканською зовнішністю Джоді Тернер-Сміт. Шанувальники обурені,
адже портрети королеви ясно показують Анну білошкірою жінкою.
Більш того, у романтичному серіалі «Бріджертони», шо розповідає про
знатну сім‘ю, толерантність зайшла ще далі. І хоча події серіалу відбуваються
у альтернативному Лондоні в епоху Регентства, таку кількість знатних осіб
не-європеоїдної зовнішності цим не виправдати. Головний герой Саймон
Бассет, роль якого зіграв Реге-Жан Пейдж, леді Денбері, яку зіграла акторка
Аджоа Андо, королева Шарлотта, яку зіграла акторка Голда Рошевель, – всі
вони мають афроамериканську зовнішність.
До того ж манера замінювати оригінальних персонажів одної статі на
персонажів іншої та заміна орієнтації персонажів є ще одною проблемою.
Наприклад, у римейку дитячої історії «Мисливці за привидами» персонажівчоловіків замінили на жінок. У серіалі «Елементарно» персонаж професора
Джеймса Моріарті теж замінили на жінку, а також у останньому сезоні
серіалу «Доктор Хто» роль Доктора дісталась акторці Джоді Віттакер [1].
Нові тренди не оминули і відому комікс-компанію «Marvel». У майбутній
лінійці коміксів про захисника Капітана Америку молодий герой, що займе
місце Капітана, буде наділений гомосексуальною орієнтацією [2].
Найбільші суперечки викликав псевдоісторичний серіал «Велика». Окрім
того, що події серіалу не схожі на реальні аніскільки, в акторському складі є
Саша Дгаван, виходець з індійської сім‘ї [3].
Усі ці приклади свідчать про надмірну свободу слова та думки у
сучасному суспільстві. Толерантне відношення до усіх рас дійшло до того, що
подекуди режисери змушені взяти на роль актора або акторку з нетиповою
для майбутньої кінокартини зовнішністю з-за тиску суспільства. Расові
скандали та постійні плітки про заниження зарплатні акторам з неєвропейською зовнішністю штовхають їх до таких публічних маневрів. Так,
наприклад, судді премії Оскар навмисно внесли обов‘язкові вимоги для
майбутніх номінантів: хоча б одну з головних ролей має виконувати
представник етнічних меншин, сюжет має висвітлювати проблеми етнічних
меншин, ЛГБТК+-суспільства або ставлення до жінок, а також у команді, що
працює над стрічкою, мають працювати представники різних етнічних та
соціальних груп [4].
Головною причиною появи цих прикладів є здатність людини
використовувати власні вироби не на власну користь із-за надмірності. Тому,
отримавши максимальну свободу та рівність серед людей усіх
національностей, наступає перехід через смужку нормальності. Свобода
перестає мислитись як можливість для усіх, свобода стає можливістю для
«принижених». Свобода акторів з афроамериканською, азіатською
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звонішністю та не-гетеросексуальною орієнтацією стає свободою за рахунок
тиску на керівництво, публічний шеймінг та обов‘язкові вимоги від
кінокритиків. Момент рівності рас та соціальних меншин, до якого прагнули
революціонери та борці за справедливість, залишився позаду, даючи дорогу
новій нерівності, тільки на цей раз розвернутої у протилежний бік.
Усе це має значний негативний вплив на культуру сьогодення та її
сприйняття людським розумом. Спотворення історичних фактів, персоналій,
тотальне толерантне відношення до усіх «меншин» (які по факту займають
іноді навіть більшу ланку у суспільстві ніж «звичайні» люди), висвітлення
цього у кіно призвело до розбещення умів, спотворення реальності як такої.
Надлишок свободи «меншин» по факту обмежує свободу пересічного
міщанина, а тому єдиним способом повернення до смужки нормальності є
жорстка цензура, що навчить суспільство сприймати інформацію правильно.
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Дрогобычский государственный педагогический университет
имени Ивана Франко,
Украина, г. Дрогобыч
СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И ОТЧУЖДЕНИЕ
При том, что в начале ХХІ века принято говорить о том, что время
постмодерна прошло, однако тенденции культурно-исторического процесса,
соотнесенные с постмодерном, все еще действуют. Постмодерн, как
свидетельство кризиса всех устоявшихся символических форм, отбрасывает
любую устойчивую иерархию ценностей. Не сменяя модерн, а идя в ногу с
ним, он идейно раскрывается по-другому. Приставка «пост» вовсе не
означает, что постмодерн будет следовать идейным тенденциям модернизма,
наоборот, хотя он решает те же задачи, что и модерн, осмысляет он их в ином
русле.
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Первое, что следует отметить, – это закрытость исторического горизонта,
что позволяет утверждать, что будущее исчерпало себя еще до своего прихода
и в этом существенное отличие от модерного мышления, устремленного к
новым горизонтам и свершениям, что становится одним из основных
принципов становления личности. Как следствие, постмодерн отбрасывает
уже сформировавшиеся языковые символы, очищая их от прежних смыслов.
Если модерн стремился открыть новый язык, новые формы, то постмодерн и
вовсе хочет освободиться от языка, который не открывает мир, а, наоборот,
загораживает от мира. Модерн, находясь в поиске абсолютного центра,
блуждает по безымянной глубине, и, с помощью традиционных и
религиозных терминов, пытается обнаружить этот центр в любой точке,
постмодерн же и вовсе отрицает центричность мира, утверждая
полицентричность. Ольга Седакова считает, что перед современным
человеком стоит сложный выбор – либо следовать тенденциям поп-культуры,
которые она причисляет к «плоской поверхности», либо же окунуться в
черную дыру, вслед за постмодернистскими художниками и мыслителями [6].
Ольга Седакова называет постмодерн неким отсутствием души, то, что
обделено экстазом, в то время как модерн демонстрирует нам «старого
человека», человека души. Также она отмечает, что постмодернизм
свидетельствует о крушении символических норм, о кризисе языка, где
состояние крушения норм стало культурной нормой. В таких условиях
личность не может не отчуждаться, поэтому состояние отчуждения
становится для человека привычным, уютным, своим, постмодернизм
принимает состояние отчуждения как нормальное. На этом стоит заострить
внимание, поскольку вопреки тенденции отбрасывать понятие отчуждения
как устаревший концепт времени модерна, современная антропологическая
ситуация явно диагностируется как состояние отчуждения, причем
привычность этого состояния делает его незаметным в обычном течении
жизни, и лишь обогащенный культурными традициями взгляд замечает это.
Понятие отчуждения в философском дискурсе обычно трактуется в
контексте деятельностной концепции понимания человека: «В философии
категория ‗отчуждение‘ выражает такую объективацию качеств, результатов
деятельности и отношений человека, которая противостоит ему как превосходящая сила и превращает его из субъекта в объект ее воздействия. <…> это
общественное отношение, социокультурная связь между субъектами, которая
вышла из-под их контроля и стала самостоятельной, господствующей над
ними силой. Это инобытие свободы, ее противоположность» [2, с.181].
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что отчуждение возможно, с
одной стороны, как отчуждение от предметов человеческой деятельности, а с
другой стороны – отчуждение человека от каких-то жизненных ситуаций,
уход в себя или даже от себя (в случае с самоотчуждением).
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Понятие отчуждения не ново, его истоки мы находим еще в иудеохристианской традиции и философии Платона. Вопрос о религиозном
отчуждении человека пронизывает всю философию религии. Миф об
изгнании Адама и Евы из рая – это метафора выпадения человеческой
экзистенции из эссенциальной полноты бытия [5, с.80]. Мы встречаемся с
отчуждением тогда, когда связи человека с миром лишены для него
позитивного смысла, и поэтому человек неспособен чувствовать себя
полноценно в мире. Это может иметь место в двух основных случаях:
принудительности и пустоты.
Первый вариант очень подробно описал Карл Маркс, осмысливая
концепцию отчуждения. Он обратил внимание на то, что в своей деятельности
человек отчуждается от предмета своего труда, не имея возможности
реализовать свои творческие способности. Человек переживает отчуждение ко
всему – к своей родовой сущности, другим людям, а также к самому себе:
«Осуществление труда выступает как выключение из действительности до
такой степени, что рабочий выключается из действительности вплоть до
голодной смерти. <…> он в своем труде не утверждает себя, а отрицает,
чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает свободно свою
физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и
разрушает свои духовные силы» [4, с.88-90]. Для Маркса отчуждение – это
следствие тех социально-экономических условий, где массовое производство
не дает возможности раскрыться творческим способностям человека. Вполне
возможно «прочитать классовую стратификацию как антропологическую,
выявить отчуждение от своего человеческого призвания, что глубинно
присутствует у Маркса» [3, с.147]. Это соотносимо с экспликацией отчуждения в экзистенциализме. Антропологическое измерение отчуждения
особенно выразительно при аналитике современного мира как тотально
потребительского, что раскрывается Г. Батищевым как такое отношение к
культуре, когда утрачивается деятельно-распредмечивающее содержание,
доминирует при этом приспособительское, утилизаторское, конформистское
отношение [1, с.252]. И это обессмысливает жизнь человека, уподобляя ее
природно-животному существованию.
В экзистенциальной философии подчеркивается то, что индивиду не
удается встретить в мире то, в чем он мог бы обнаружить для себя смысл, что
полностью сохраняется в мире постмодерна, и продолжает действовать в
начале ХХІ века. Размышляя об экзистенциализме и о феномене отчуждения,
вспоминается повесть Альбера Камю «Посторонний», в которой главный
герой Мерсо чувствует отчуждение по отношению ко всему внешнему миру,
ко всем его эмоциям, переживаниям, страданиям. Самое страшное, что
чувство отчуждения настолько вросло в него, что он, узнав о своей казни,
стоит безучастно, не чувствуя ничего, кроме отчуждения к самому себе, то
есть, самоотчуждение. Когда перед казнью в камеру к Марсо приходит
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священник, он напрасно пытается обратить его к Богу – для Марсо вечная
жизнь не имеет никакого смысла также, как и жизнь на земле. Конечно, образ
Марсо – это собирательный образ целого поколения, а изображаемое
отчуждение является своеобразным ему укором.
В экзистенциальной психологии понятие отчуждения хорошо соотносится
с понятием экзистенциального вакуума. Жизнь, лишенная всякого смысла, не
может сделать человека счастливым, такая жизнь является бессмысленной, она
приведет человека к депрессиям, болезням и апатии. Человек чувствует
отчуждение тогда, когда его жизнь не соотнесена с чем-то большим, она бесперспективна, в ней нет того смысла, который способен наполнить человеческую жизнь. Он констатирует тот факт, что мы живем в век распространяющегося все шире чувства смыслоутраты, и только реализовав смысл
собственной жизни, человек сможет преодолеть отчуждение [7, с.308-311].
Отчуждение в классической марксистской экспликации помещается в
определенные социальные структуры, но оно не сравнимо с онтологической
пропастью отчуждения человека от общества и от самого себя, непреодолимой помимо личностных усилий человека, что подчеркивает значимость
исследований, посвященных проблемам выстраивания человеком своего
жизненного пути.
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Рублевська Н.В.,
Тернопільський національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка,
Україна, м. Тернопіль
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ –
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Насичений бурхливими подіями, період другої половини ХІХ – початку
ХХ століть є надзвичайно важливим в історії української культури. Хвиля
визвольного руху, що зростала, сприяла демократизації літератури, театру,
музики, образотворчого мистецтва.
У літературу прийшла плеяда талановитих письменників, які продовжували реалістичні традиції Т. Шевченка. Це І. Франко, Леся Українка,
М. Коцюбинський, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, П. Грабовський,
М.Старицький, І.Карпенко-Карий, В.Стефаник, О.Кобилянська, А.Тесленко.
У 80-х роках виник і швидко розвивався український професійний
реалістичний театр. Міцно утвердили його в духовному житті народу такі
театральні корифеї, як М.Кропивницький, І.Карпенко-Карий, М.Старицький,
П.Саксаганський, М.Заньковецька, М.Садовський.
Загальне піднесення революційного руху в країні позначилося і на
розвиткові музики. У твори композиторів усе більше проникають мелодії
народних пісень. Творчість М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, П. Сокальського, М. Аркаса, П. Ніщинського, В. Заремби, О. Нижанківського,
А. Вахнянина, Я. Степового, К. Стеценка, М. Леонтовича розвинула і
збагатила кращі реалістичні традиції в українській музиці. Українські теми і
мелодії знайшли своє відображення і в творчості російських композиторів
П. Чайковського, О. Сєрова, М. Мусоргського [5].
Образотворче мистецтво в другій половині ХІХ – початку ХХ століття
мало ряд важливих досягнень. В усіх видах і жанрах мистецтва
окреслюються демократизм і реалізм. Значно зросли мистецькі сили
України. В лави архітекторів, скульпторів, живописців, графіків влилося
нове покоління, виховане на революційно-демократичних традиціях
М. Чернишевського і Т. Шевченка.
Видатним явищем у мистецькому житті цього періоду було виникнення
в Росії Товариства пересувних художніх виставок (1870 р.), членами якого
були і українські митці – М. Пимоненко, М. Кузнецов, К. Костанді, І. Рєпін,
А. Куїнджі, В. Маковський, С. Світославський, П. Нілус, О. Мурашко та інші.
І ті з художників, що формально не належали до передвижників
(П. Мартинович, С. Васильківський, П. Левченко, М. Боднаровський,
Є. Буковецький, С. Костенко, М. Самокиш), все ж відчували благотворний
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вплив їхніх принципів на свою творчість. А такі художники, як
Л. Жемчужников, І. Соколов, К. Трутовський настільки міцно пов‘язали
свою творчість з мистецтвом українського народу, що їх цілком закономірно
розглядають як видатних майстрів української національної школи. Також
під впливом членів Товариства пересувних художніх виставок були утворені
подібні Товариства в Одесі, Києві, Харкові, Львові [8].
Звернення художників до навколишньої дійсності, сповненої соціальних конфліктів і гострої боротьби двох протилежних сил, спрямувало їх
творчість на критику негативних явищ життя, сприяло формуванню методу
критичного реалізму [2].
Характерною ознакою українського мистецтва даного періоду є
інтенсивний розвиток культури, яка стає помітним мистецьким явищем, а
окремі її майстри виходять і на міжнародну арену. Українська пластика
набуває досить національних і демократичних рис (творчість Л.Позена).
Наприкінці ХІХ і на початку ХХ століть зростає значення монументальної
пластики, хоч справді скульпторів-монументалістів українська скульптура й
не висунула. Встановлення монументів Богданові Хмельницькому в Києві,
І. Котляревському в Полтаві та конкурс на кращий проект пам‘ятника
Т.Шевченкові в Києві були важливими мистецькими і громадськими
подіями, які свідчили про великі потреби в творах такого характеру [1].
Українська архітектура стикається з хижацьким характером
буржуазного приватновласницького суспільного устрою, з необхідністю
задовольняти потреби і смаки нового замовника – капіталіста. Архітектор
змушений був рахуватися не тільки з вузько практичними його вимогами, а
й з поглядами й уподобаннями цього замовника. На цій основі з‘явилися
намагання поєднувати елементи різних стильових напрямків [9].
Декоративно-ужиткове мистецтво виявляє особливий потяг до народних
традиційних форм. Хоча з розвитком капіталізму деякі галузі декоративноужиткового народного мистецтва занепадають (наприклад, гутне скло,
метал, кераміка та інші) й суттєво змінюється співвідношення його жанрів, у
суспільстві помітно підвищується інтерес до творів цього виду мистецтва,
насамперед, як до естетичних чинників.
Розширюються тематичні обрії українського живопису, він збагачується
новими сюжетами і взагалі міцніше зв‘язується з усією суспільною проблематикою.
Для розвитку українського мистецтва епохи капіталізму характерним
було посилення й зміцнення зв‘язків зі світовим мистецтвом, зокрема з
західноєвропейським. Українські передові митці стримано ставилися до
екстравагантних ―новацій‖, а інколи і гостро засуджували їх. Зважаючи на
реальні проблеми національної культури й не впадаючи в епіганство, вони
прагнули, хоч іноді й з великим запізненням, розв‘язувати на своєму
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вітчизняному ґрунті ідейні та професійно-живописні завдання, що їх ставили
на Заході [7].
Отже, українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ століть
розвивалось під впливом передвижництва. До лав цього Товариства входило
багато українських митців, які відображали навколишню дійсність.
Визвольний рух в країні позначився на розвитку літератури, музики, театру,
образотворчого мистецтва. Чималий вплив на розвиток українського
мистецтва даного періоду мало і західноєвропейське.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПИ В УМОВАХ
КУЛЬТУРНОГО РОЗМАЇТТЯ
Соціокультурне середовище європейських держав викликає науковий
інтерес в питаннях щодо перспектив розвитку культурного розмаїття в умовах
культурної глобалізації. Пошук шляхів рішення суперечностей пов‘язаних із
культурним розмаїттям має здійснюватися як на рівні міжкультурних
комунікацій так і у економічній політиці держав стосовно мігрантів. В цьому
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зв‘язку європейські держави-нації постають перед необхідністю реалізації
прийнятних моделей мультикультурної політики та вирішення міграційного
питання. У відношенні цього постає проблема міжетнічної соціалізації
мігрантів в соціокультурному просторі держав Європи. В такий спосіб, за
умов
культурного розмаїття має значення досягнення консенсусу в
міжкультурних діалогах. Особливість ситуації в тому, що сформоване
культурне розмаїття в європейських державах, містить загрозу місцевій
етнокультурній спадщині. Відповідно етнокультурна самобутність титульних
націй Європи є однією з головних причин, що протистоїть культурній
поляризації. Однак, складна ситуація із розвитком культурного розмаїття в
межах окремої держави потребує вирішення з метою запобігання
міжкультурних конфліктів в майбутньому. Налагодження міжкультурного
діалогу в мультикультурному соціумі – це рух до примирення та формування
належної міжкультурної комунікації між носіями відмінних етнокультурних
ідентичностей. Проте сценарій європейської мультикультурної політики в
недалекому минулому – це видатки по утриманню значної кількості мігрантів,
що потребують соціальної підтримки і нерідко прагнуть зрівняння у правах з
корінними мешканцями країн до яких мігрували. Подібне положення суттєво
впливає на державні бюджети та, зокрема, соціокультурний простір
європейських країн, котрі в минулому беззастережно впроваджували
міграційну політику, а в наш час до того ж мають складнощі від нелегальної
міграції. Протягом останнього десятиліття міграційна криза посилювалась
значним чином через збільшення потоків саме такої – нелегальної міграції. Це
є однією з причин чому в Європі на політичному рівні заговорили про кризу
політики мультикультуралізму. Сподівання на безконфліктне існування в
окремо взятій державі представників інших етнокультурних цінностей, але під
домінантою місцевої етнокультурної традиції виявилися нездійсненими. До
того ж політика асиміляції мігрантів може призводити до утворення
мігрантських анклавів, як наслідок протестних настроїв в подібних
суспільствах. Відповідно уряди європейських держав опиняються в ситуації,
де з необхідністю постають питання пошуку оптимальних шляхів подолання
вищеозначеної проблеми в цілому. Як говорить дослідниця О. Підскальна:
«Епоха мультикультуралізму в тому вигляді, в якому він існував протягом
останніх десятиліть («свободи без рівності і братерства»), закінчується. Дедалі
очевиднішим стає той факт, що ставки виявилися занадто високими. Саме
тому експертне співтовариство в європейських країнах сьогодні активно
займається розробкою нових моделей інтеграції іммігрантів, що дозволяють
забезпечити більш успішне включення їх до приймаючого суспільства» [9,
с.119]. Спроби вирішити подібну ситуацію в Європі здійснюються вже
протягом тривалого часу. Як відмічає О. Малиновська: «План на більш
тривалу перспективу мав бути розбудований за чотирма напрямами:
зменшення мотивів до неврегульованої міграції; удосконалення управління
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кордоном; формування чіткої спільної політики ЄС щодо притулку; нова
політика щодо легальної міграції з метою збереження привабливості Європи
для економічних мігрантів та максимізація користі від міграції» [10, с.164].
Від ефективного впровадження означених завдань залежить питання по
вирішенню складної ситуації із міграційним процесом, а також подальший
соціокультурний поступ європейських держав.
Отже, культурне розмаїття Європи містить суперечності, загострення
яких помітне щонайменше останнє десятиліття. Асиміляція великої кількості
мігрантів залишається проблемним питанням. Основною причиною такого
становища є небажання останніх асимілюватись в європейський культурний
простір втрачаючи власну етнокультурну ідентичність. Впроваджувана
раніше окремими європейськими державами політика мультикультуралізму із
домінантою місцевої етнокультурної самобутності виявилася не ефективною.
Разом з тим нинішні дії істеблішменту певних держав Європи по
врегулюванню міграційного потоку із необхідністю мають продовжуватися й
надалі, щоб утримувати ситуацію під контролем. Європейським державамнаціям в цілому ще належить визначитись з подальшими сценаріями політики
мультикультурного розвитку. При цьому слід зауважити, що ситуація з
подолання кризи в міжкультурних комунікаціях лишається невирішеною і
приділити достатньо уваги цій проблемі, на наш погляд, буде можливим після
вирішення міграційного питання в Європі.
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ДРУЖБА ЯК СИМУЛЯКР
Феномен дружби завжди поставав у центрі уваги мислителів, починаючи
з епохи античності і завершуючи сьогоденням. Це пов‘язано із тим, що
дружба була і є формою спілкування між людьми, яка не просто
збагачує/урізноманітнює наше існування, але й спонукає до глибинного
діалогу між учасниками, до їх взаємного розвитку, є формою ідентифікації
кожного з них. У дружбі людина чіткіше визначає свою власну життєву
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позицію та етичні принципи. Дружба передбачає повну відкритість Іншому,
здатність сприймати Його у всій повності, але й одночасно саморозкриває нас
самих. Через призму Іншого ми здатні виявити свої власні недоліки та
переваги, а значить повноцінна дружба сприяє самопізнанню. Епіктет писав:
«Ніхто, як друг, не полегшує наші печалі і не втішає турботи. Дружба є
найкращою вправою в спілкуванні з людьми. Бо кожен із задоволенням
поступається першістю своєму другові і легко вибачає його помилки, без
прикидання і правдиво говорить другові те, що думає. Всякий з готовністю
намагається віддавати друзям добрими справами і прихильністю. Ні для кого,
як для друга, не розкривається в такій мірі добрий та людинолюбний початок
нашої душі. Ні для кого, як для друга, така людина не стане, мабуть,
бездоганним союзником в смертельній небезпеці» [1, с.266].
У сучасному світі явище дружби переживає певні трансформації.
Насамперед, це пов‘язано із пришвидшеним темпом життям, змінами у
соціально-культурному житті людства, потужним науково-технологічним
прогресом, урбанізацією та певними змінами у духовному житті людства. Не
в останню чергу зрушення зумовлені появою Інтернету та мережевого
простору. Дружнє спілкування «знайшло» ще одну платформу для розвитку –
віртуальну реальність, виникло явище «friending». Звісно, що характер
спілкування у мережі значно відрізняється від спілкування в реальності, і ми
можемо спостерігати як позитивні, так негативні його моменти. Великим
«плюсом» дружнього спілкування в мережі є подолання просторово-часових
меж. Немає значення, де і коли ми знаходимось, ми завжди маємо змогу
поспілкуватись, практично 24/7. Немає значення скільки нам років, якої ми
статі, національності та раси. Простір спілкування значно розширюється, ми
маємо змогу знайомитись з новими людьми, вступати в різноманітні
спільности, вільно висловлювати свої думки і отримувати відгук на них.
Особливо можливості віртуального простору можуть бути використані тими
людьми, які за станом здоров‘я є ізольованими. Разом із тим, мережеве
спілкування володіє і рядом недоліків. Слід звернути увагу, що ми позбавлені
безпосереднього тілесного контакту зі співрозмовником. Ми здатні його
сприймати, використовуючи лише два з п‘яти органів чутттів – слух та зір. Це
значно обмежує наше цілісне сприйняття Іншого [2, с.138]. Окрім того, наше
спілкування з другом обмежене достатньо короткими дзвінками, текстовими
повідомленнями, фотографіями, «сторіз». Замість того, щоб отримати повноцінну розмову, ми стикаємось лише з окремим «пазлами» єдиної особистості.
Короткочасність, швидкість та обмеженість спілкування спричиняє
викривлені інтерпретації. Ми ніколи до кінця не впевнені, що мав на увазі
співрозмовник, ми залучені в процес відгадування смислів та значень. Як
результат, наше спілкування з другом перетворюється на поверхневе,
позбавлене глибинного розуміння та переживання. Кожен з нас ніби надягає
маски та виконує ролі. Дружба вироджується в симулякр. Пригадайте наші
сторінки на різних сайтах. Ми подаємо там про себе достатньо обмежену
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інформацію, яка абсолютно не відображає цілісності нашої особистості. Коли
будь-який спостерігач, в тому числі наш друг, стикається з цією інформацією,
він абсолютно позбавлений повноцінного розуміння того, ким ми є насправді.
А ми взагалі є? Подекуди наші сторінки є нашою власною ілюзією,
відображають не те, ким ми є, а ким ми, можливо, хотіли би бути [3]. Це
відображається на дружньому спілкуванні, спотворюючи його, а сама дружба
перетворюється на симуляцію.
Така критика дружби все ж є однобічною, оскільки віртуальний простір
здатен не лише обмежувати наші комунікативні можливості та спотворювати
їх, але й надавати другого дихання дружбі. Ми живемо в дуже динамічному
світі, де людина часто змінює місце роботи, проживання, країни та континенти. Інтернет дає можливість не втрачати зв‘язок із тими, кого ми любимо,
ділитись із ними подіями свого життя та переживаннями. Врешті-решт, те, як
відбуватиметься спілкування на теренах Інтернету дуже залежить і від нашої
готовності до його адекватного використання. Замість писати короткі
повідомлення, ми можемо віднайти час для повноцінної розмови в Zoom,
Microsoft Teams, Viber чи інших додатках. Звісно, це не замінить безпосреднього спілкування віч-на-віч, але дасть можливість для розміренного
викладу думок та діалогу.
Підводячи підсумки, варто зазначити, що радикальні вигуки стосовно
абсолютної неможливості дружби в Інтернеті є передчасними і навіть
некоректними. Віртуальний простір надає потужні інструменти задля
налагодження контакту між людьми. Ми можемо як познайомитись з новими
людьми і продовжити з ними спілкування оффлайн, так і підтримувати вже
існуючі зв‘язки. Для цього є технічні ресурси, які дають можливість передачі
інформації по різним каналам: текст, аудіо та відео. Проте цей спосіб
комунікації все ж має певні недоліки, про які автор говорив вище. Для того,
щоб явище інтернет-дружби не симулякризувалось абсолютно, воно повинне
бути доповненим реальними зустрічами. Навряд чи ми можемо стати
справжніми друзями з людиною, яку ніколи не бачили і з якою ні разу не
спілкувались в звичайному житті. Багато аспектів людини здатні нам
відкритись лише в процесі безпосередньої комунікації, активності та
спільного проведення часу. Для зародження та розвитку дружби потрібні
спільні життєві ситуації та їх розв‘язання.
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УСТОЙЧИВОСТЬ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО
МИРА: ПРЕДПОСЫЛКИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
«Как вы, я – часть великого / Перемещенья сроков»
(Б. Пастернак)

История всѐ время сводит в отношениях конкуренции и кооперации
культурно-цивилизационные миры, находящиеся на разных этапах развития и
обладающих собственным своеобразием преимуществ и проблем. Но
всемирно-исторический процесс вносит и свои поправки, сообразуясь в т. ч. с
глобальными изменениями условий и воплощаясь в специфике череды
воплощений «духа эпохи». Надѐжность устойчивости культурно-цивилизационного мира во многом зависит от выращенных им и применяемых
самобытных форм единства адаптации (пассивной и активной) и преемственности; сохранения и приумножения ранее достигнутого. Череда кризисов
наглядно подтвердила необходимость и существования государства как
формы обеспечения интеграции и защиты интересов, и усиления социальной
направленности государственного курса. Однако не только остроактуальные,
но и фундаментальные процессы взыскуют к потенциалу государства. Так,
перемещение в ядро общественной заинтересованности максимального
расширения площади просоциальных развития и реализации сугубо индивидуальных комбинаций творческих дарований населения требует высвобождения человека государством от докуки мелких хлопот рутинного характера, а
также именно государственных гарантий обеспечения качественных и
доступных образования, здравоохранения, социальных стандартов оплаты
труда и пенсионного обеспечения, справедливого распределения доходов в
обществе и т. д. С одной стороны, участие в труде должно гарантировать
материальное благосостояние и обеспечивать высокий социальный статус.
С другой стороны, только личный труд, индивидуальное участие в общем
творчестве и может быть фактором дифференциации в благосостоянии и
престиже. Вместе с тем, кардинальное изменение производства, в частности,
отнюдь не ориентации на «невидимую руку рынка» в ценообразовании,
соотнесении спроса и предложения, а переход к маркетинговым исследованиям и расчѐтам; рост взаимозависимости в технологических цепочках
и т. п. – всѐ это требует адекватных преобразований в общественных
коммуникациях, прежде всего, решительной демократизации и гуманизации
системообразующих отношений труда, собственности и управления,
фиксации общенародной собственности на природные ресурсы, обеспечение
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развитой системы социальной защиты, подъѐма уровня социальных гарантий.
Кроме того, сетецентрический характер коммуникаций невиданно упрощает
работу на внешнего хозяина; деградация целых отраслей собственной
экономики обрекает вузовских преподавателей и науку на подготовку
специалистов для внешнего потребления или же переквалификацию после
обучения.
Потенциал устойчивости и развития при участии в интеграционных
процессах постглобального уровня и качества во многом обеспечивается
разнообразием моделей жизнеустройства и сочетанием освоения новейших
укладов с выращиванием базовыми ценностно-смысловыми комплексами
инновационных форм. Так, если Модерн приучил к оптимизации развития за
счѐт унификации модели жизнедеятельности, то разнообразие черт постмодерна (соответственно, постглобальности, постиндустриальности и т. д.)
ориентирует на принципиальное несовпадение подходов. Ойкумена сохраняется и развивается силами нравственной саморегуляции, локализованных и
упорядоченных в культурно-цивилизационных мирах. Именно моральные
стержни через традиции, устои, обычаи создают, организуют и оберегают
общество и его экономику. И вообще часто рационализм лишь легализует
решения, принятые на основе иррациональных мотивов. Каждый же шаг
культуртрегерства и использования отрицательной моральной силы вызывает,
как правило, в последующем попятный ход исторического процесса. Вместе с
тем, если для большинства культурно-цивилизационных миров их базовые
ценностно-смысловые комплексы уже сложились и испытываются на
прочность сложными постсовременными процессами, то для Украины
активно идѐт их доформирование. Со времѐн порыва Просвещения и
Высокого Модерна общество приучено к идее о благотворности знания и его
связи с развитием: как единым целым, так и его составными частями
(технико-технологическим, социально-экономическим и ценностно-смысловым прогрессом). Однако высвобождение мощных разрушительных (и саморазрушительных) сил: в т. ч. под масками рационализма и даже ультралиберализма, – делает необходимым обеспечение вектора гуманизации общественной жизни и создание прочной нравственной основы для дальнейшего
освоения мира [1-3].
Теперь конкуренция культурно-цивилизационных миров – это состязание
моделей, сил и средств: чем выше своеобразие, тем легче и полнее можно
учесть особенности своих условий, среды, ценностно-смысловых комплексов,
ментальных матриц, наращивая конкурентные преимущества и сокращая
роковые риски. Притом происходят изменения не только отдельных
социальных институтов, но и самих комплексных моделей жизнедеятельности
и развития, отношений и структур [4-7]. Так, к III тысячелетию длительная
эпоха приоритета гонки за уровнем удовлетворения растущих материальных
потребностей на базе преимущественного расходования простого труда зримо
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выявила свои пределы, связанные с неравномерностью концентрации возможностей, атомизацией общества и угрозами всей планетарной экосистеме. К
тому же достигнутый уровень потребления и отходов, характерный для
привилегированных регионов, даже близко не может быть распространен на
всех из-за уровня давления на среду обитания. Вместе с тем, подневольный
труд малоэффективен и проигрывает самодеятельному творчеству. На первый
план жизнедеятельности и конкуренции выходит духовно-информационная
мотивация жизни. Постсовременный продуктивный капитал формируется
вокруг творческих возможностей и интеллектуального потенциала человека,
их организации и использования. Перенос на уровень автоматов мускульных
и энергетических функций повышает ценность собственно творческого
потенциала человека. Соответственно, новые горизонты развития открываются тем государствам, в которых общественное устройство максимально
способствует реализации творческого потенциала каждого, где Сверхпроект
может консолидировать, структурировать и мобилизовать на решение
созидательных задач. Гуманность, человечность закономерно приоритетнее
любых доктрин: основной регулятор – закон «не мешай». И в этом направлении разрешается основная проблема постмодерна: если аутсайдерство –
норма с необъятным диапазоном моделей социогенеза, а вовсе не отставание
на общей (единой для всех) дороге, то люмпены, маргиналы (люди и страны)
имеют право на собственный выбор – пока не покушаются на выбор других.
Отличие, парадокс могут стать блестящим основанием подъѐма, чужие
штампы – вирусом неоколониальной зависимости. Дифференциация и
усложнение структуры постглобального мира позволяет создавать крайне
разнообразные модели обеспечения конкурентоспособности, достижения
культурно-цивилизационным миром успеха в обеспечении и качества /
осмысленности и условий человеческой жизни, и созидании своего
материального и духовного социокультурного наследия. Каждый волен
выбирать в окружающем: актуальном и отзвуках ушедших и приходящих
эпох то, что внутренне близко ему. Соответственно, не надо служить ничьим
идеям, кроме своих, разделять ничьи принципы и подходы, кроме
собственных. Но и само понятие развития нуждается в обновлении: кроме
стабильного и сбалансированного роста, оно должно ориентироваться на
такие максимы как солидарность, взаимоуважение, свобода выбора,
убеждений и слова, терпимость. Исчезает понятие периферийной культуры:
они равноценны и равноправны. Усиливаются процессы соизмерения друг
другом внешне противоположных подходов, на смену чистым формам (в
частности, мыслеформам) и образам приходят превращѐнные (преобразованные), вобравшие в себя элементы чужой истории и гибко отражающие черты
всѐ новых своих носителей. Постглобальность впитывает в себя многообразие
смыслов, образов, методологий, подходов и практик; от каждой из которых в
процессах со-творчества можно искать созвучное и отторгать чуждое.
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Таким образом, развитие – не функция соответствия формальным
штампам и занесѐнным информационными вирусами прокрустовым ложам
стандартов, а результат повышения качества жизни и возможностей
творчества населения. Вместе с тем, рост бережного отношения к
разномыслию как непременному атрибуту творческого поиска становится
важным следствием дальнейшего расширения корзины прав и свобод
личности. Место общественной предрасположенности к отчуждѐнному
канону и индивидуального порыва к творчеству заняла общественная
потребность в творчестве, дополняемая порой индивидуальной склонностью к
бегству от сложностей свободы. При этом нынешний исторический уровень
крайне усложняет организационно-управленческую подготовку деятельности,
перенося акценты на стимулирование и обеспечение. В частности, требуется
реализации этапов «воспринимать новое для выделения закономерного и
случайного, повторяемого и уникального», «обеспечить своевременные
приток и обработку информации как предпосылку знания», «знать, чтобы
понимать», «понимать для осознанных принятия и осуществления решений».
При этом природа постсовременной среды и рефлексивный характер
сверхмодернизации требует достижения природоподобия средствами
киберсоциологии: техногенность цивилизации может грозить тотальным
уничтожением. Ранее достигнутая глобальность масштаба процессов
взаимодействия втягивает в происходящие процессы независимо от
понимания и умения их использовать, однако стимулировала и защитную
реакцию здоровых социально-экономических организмов. Распространѐнными чертами трансформирования явно становится при этом единство: общей
и частной заинтересованности, общественного и личного интереса, социализации и индивидуализации, верности прошлому и устремленности в
будущее, общественно важных традиций и инноваций, нравственности и
интеллектуальности, ресурсно-методологических баз Традиции, Модерна и
Постмодерна, своего и чужого, протекционизма и фритредерства, открытости
и закрытости, мотивирующей общественной среды и кластеров – драйверов
развития, элиты и народа, демократии-аристократии и меритократииэкспертократии, стратегии, тактики и оперативного искусства изменений.
Качественно-количественное усложнение ойкумены под воздействием
процессов постсовременных, постглобальных и постиндустриальных
трансформаций требует адекватного изменения потенциала эффективного
практико-теоретического влияния на действительность. Технико-технологическая, социально-экономическая и духовно-нравственная «рассада будущего» культивируется, прежде всего, мегаполисами. Ведущие региональные
центры – крупнейшие промышленные мегаполисы являются экспериментальными полигонами развития, концентрирующими ростки материальной и
духовной культуры. Так, в культурно-цивилизационном мире как целостности
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кардинально расширяются объективные основания для повышения многоуровневого разнообразия. Усиливает общественное звучание формула «творческая многоликость – жизнь, единообразие – уродование в прокрустовом
ложе и смерть». Живое противоречиво, через разрешение противоречий
осуществляется развитие. Отсутствие противоречий – признак остановки и
смерти. Безудержный оптимизм и потоки безбрежной «чернухи» в равной
степени могут инспирироваться для ухудшения среды реформ, отсечения
исторических альтернатив и направления к «единственно верному пути»
(например, с использованием принципа окна Овертона). Между тем, иное
возможно, однако требует духовной, душевно-нравственной и интеллектуальной работы.
Т. о., на наш взгляд, мера соотношения индивидуального и социального
начал в психолого-педагогических практиках культурно-цивилизационных
миров изменчива и динамична. На переломе эпох задачи душевного уврачевания народов на собственной основе становятся важнейшими для целей
развития. Продуктивное состояние социальных отношений в обществе знаний
предполагает наличие нравственного остова. Его значение, нормативная и
регулирующая социальные отношения роль возрастает при трансформациях
парадигмального уровня и в ситуациях, близких к институциональной
неопределѐнности, повышающих требования к поиску, отбору и культивированию форм баланса нового и традиционного, прежде всего – вокруг
переформатирования базовых ценностно-смысловых комплексов без их
слома. И конструктивные, и деструктивные пути социализации / индивидуализации оформляются в устойчивые представления о нормативном,
скрепляемые выдвижением своих Сверх-Проектов и формирующих пути
новой модернизации. Доверие как характеристика социальных отношений
базируется на механизмах кооперирования / партнерства и конкуренции /
состязательности. В деятельности реализуются запросы отнюдь не только
производственно-функционального толка, но и потребности в социальных
коммуникациях. В процессах общения, удовлетворения интересов и достижения целей вычленяются наиболее жизнеспособные социально значимые
инновации. Органичное развитие нуждается в культивировании разнообразия
форм добросовестных кооперирования / партнерства и конкуренции / состязательности. Добросовестность коррелирует с общественными представлениями
о справедливости. Как справедливое воспринимается неравенство талантов.
Наоборот, увеличение относительного обнищания, рост имущественно-нетрудовых факторов расслоения, проявляющихся в формировании знаменитых
«двух наций» (когда жизнь, обучение и деятельность богатых и бедных
совершенно расходится и реально утрачивает точки соприкосновения),
воспринимается как несправедливое. Понимание справедливости основывается на базовых ценностно-смысловых комплексах культурно-цивилизаци30
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онных миров, имеющих как кросс-культурные, так и специфические слои.
Поиски подлинных воплощений Истины, Добра, Красоты как высоких
идеалов всегда и опережают время, и ведут за собой свои культурноцивилизационные миры. Такие поиски даются человечеству «на вырост».
Соответственно, с утилитарно-прагматической точки зрения такие воплощения избыточны, чрезмерны, непрактичны, поскольку находятся в других осях
координат. Среди мезо-, макро-, микро- и прочих выделяемых уровней
межрегиональных отношений кардинальное значение имеют взаимодействия
между культурно-цивилизационными мирами. Распространение демократических процедур дополнительно повышает важность социально-информационной плоскости обмена. В частности, воздействия на общественную
психологию и идеологию позволяют решать важнейшие задачи при
стимулировании желательных изменений. Глобальность информационных
потоков дополняется регионализмом культурно-цивилизационных миров.
Ныне поиск ответов на исторические вызовы эпохи тем более находится в
плоскости пересеченияхарактеристик природоподобия и дружелюбия. При
этом счастливый, нашедший своѐ место в жизни и ведущий деятельность на
условиях, отвечающих представлениям о справедливом и нормативном,
состоявшийся как личность, человек и трудится, и проявляет себя в прочих
сферах самореализации совершенно иначе, нежели отчуждѐнный, отверженный, ограниченный индивид. Соответственно меняются у человека его цели,
ценности, интересы, стимулы, заинтересованность и т. д. В этих условиях
дополнительные вложения в человека – это вовсе не обременительная
социальная нагрузка, а непременное условие качественного участия в
конкурентной борьбе на верхних этажах экономики, где место экономии на
переменном капитале в качестве магистрального направления получения
стратегического выигрыша занимает творческий интеллектоѐмкий труд,
требующий тщательной подготовки и обеспечения.
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ЧАС ЯК ЛАБІРИНТ У МАЛІЙ ПРОЗІ МЕТАЖАНРУ
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ
Для українського літературознавства в питанні про розмежування часу в
художньому творі та часу в реальному житті (його інтерпретації в новелі чи
оповіданні) немало зробив твір, не вповні для цього завдання призначений, –
філософський нарис В. Вернадського «З історії ідей» [1, 129-142]. Як вказує
учений, пишучи про історію наук в Україні та сусідніх слов‘янських держав:
«Тут галузь наукового дослідження мало перейнята прийомами сучасної
історичної науки. Однак і тут зараз помітно пожвавлення. Створюються
наукові товариства для вивчення історії природознавства і техніки в
широкому сенсі цього слова, зароджуються спеціальні, присвячені їм наукові
журнали. Але всього цього недостатньо в порівнянні з часткою невивченою»
[1, 131]. Великий вчений-натураліст наполягає на універсальності наукового
знання і також спрямування наукового пошуку майбутнього, що становитиме
відкриття на стику гуманітарних, природничих і точних наук, також
передрікаючи запозичення методологічних принципів з точних і природничих
дисциплін у гуманітарні студії в новому тисячолітті.
Різниця філософських теорій у цій парадигмі спричинена різними
визначеннями поняття (художньої) реальності. Найпростіше, реальність – це
тут і тепер, тобто проекція конкретного часу на точку в просторовій
координаті. Тоді говоримо про емпіричний «момент часу». Щоправда, не
таким визначенням послуговувався Р. Декарт, але з його розуміння часу, на
противагу І. Ньютону й Л. Ейлеру, виникає вчення про часовий момент
(Zeitpunkt – за М. Палладієм, 1901, Лейпциг) Ю. Вульфа, Г. Зиммеля,
М. Палладія, Е. Хаббла.
Саме через позірну простоту й наочність такого визначення реального
часу (час заданого об‘єкта у конкретній точці простору) сформувалося
сучасне визначення часу як однієї з координат хронотопу в літературному
творі (спершу в епічних творах і надалі – в усіх формах прозового виду).
Так персонажі художніх творів втрапили в пастку лінійного часу і цим –
у двомірну площинну світоглядну картину. Саме зі складнощами такого
наративу вступає у суперечку час АІ новели та оповідання. У збірці новел
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фінського письменника М. Валтарі «Пейзаж Місяця» (1953) шість новел
альтернативноісторичного характеру, які містять час, що прискорюється
протягом розгортання сюжету. Спробу такого вираження часового концепту
М. Велтарі використав ще у «Великій ілюзії» (1928), що демонструє зміну
часової парадигми у західноєвропейській філософській думці початку
минулого віку, оскільки на той час бурхливо розвивався позитивізм. Ось як
сприймається часовий момент у романі: «Тільки інтуїтивно прожита,
абсолютно прожита мить, в якій немає жодної самосвідомості, жодного
усвідомлення власного «я» або аналізування, в якій є лише саме життя – така
мить є справжньою насолодою» [2]. Роздумування над проблемою Часу
поступається розвиткові умінь вимірювання реального часу, який
cприймається як лінійна, спрямована тягла величина. Проблеми циклічності
часу та дотичних понять (природних землеробських циклів, наприклад),
питання неоднорідного протікання часу в різних точках земної поверхні,
суб‘єктивний чинник сприймання часу та інші важливі аспекти, однак, на
початку ХХ століття все ще залишалися поза увагою письменників або
перебували на марґінесі філософського і літературного дискурсів.
До цього необхідно зауважити, що вимірювання часу переживає
перманентний розвій, а отже, вдосконалюються й різні метричні системи, що
відкриває нові обрії часу також у художніх творах. Вимірювання т. зв.
відносного часу, тобто часового проміжку між двома подіями, протягом
існування людства змінювалось.
Скажімо, найістотніше змінилися – еталонні найменший та найбільший
часопроміжки. Для найдавніших людських цивілізацій основною мірою часу
був день, як період світлого напротивагу темному відрізку часу на Землі,
придатного для господарської діяльності. Пізніше виникли сонячні, водяні
годинники – клепсидри та інші пристосування й розроблені під них метричні
системи. Вимірювання часу годинами – порівняно нещодавня звичка людей.
А найменша повсякденна міра, секунда – надбання ХХ століття. Так, секунда,
ототожнюючись із миттю, здобула письменницький інтерес і навіть постала
хронотопним обрамленням новел. Наприклад, альтернативна візія відкриття
Південного полюсу мореплавцями, описана в новелі Е. По «Рукопис,
знайдений у пляшці» (Edgar Allan Poe «Manuscript Found in a Bottle»), саме
миттєвим часом хронотопу віддзеркалює ідейно-тематичний рівень твору:
«Тому, кому зосталося жити не більш як секунду, вже більше немає чого
втрачати…» [4, 32], – розпочинає визнаний майтер хоррору новелу про
підкорення Південного полюсу. Очевидно, що місце, де відсутній поясний
час, оскільки за положенням сонця його визначити неможливо, постає в уяві
письменників міфологічним чистилищем, сповненим непередбачуваних
жахіть і часових аномалій. У розв‘язці новели Е. По бачимо, що відсутній час
провокує зникнення простору, тож місце перетворюється на безодню: «Однак
для роздумів про долю, що на мене чекає, залишилося зовсім мало часу! Кола
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щораз зменшуються – ми стрімголов пірнаємо в самісіньку пащу водовороту,
й посеред несамовитого реву, гуркоту та виття океану й бурі наш корабель
здригається і – о Господи! – падає в безодню» [4, 32]. У кінці новели письменник завбачливо «відновлює» час, що плине, ввівши ремарку про знайдення
рукопису зі щоденниковим записом сюжету в пляшці та публікацію знахідки
1831 року.
Водночас прищеплювані соціуму уявлення про еволюцію вмінь людини у
вимірюванні часу після аналізу історичного минулого можуть виявитися не
такими вже й односпрямованими (натомість породжують ідеї про циклічність
часу в розвитку цивілізацій), якщо поглянути, наприклад, на метричну
систему давніх слов‘ян. Чи змогли б люди сьогодні та чи необхідна людству в
побуті така висока точність у вимірюванні часу, яку мали наші предки? [3,
32]. Сліди від древніх часових мір залишилися в нашій мові, адже говоримо,
приміром, «сиганути мершій», тобто миттєво піти туди і повернутися назад. У
художній літературі, зокрема в малих прозових формах, подібний часовий
вияв, тотожний телепортації, використовується авторами для ущільнення
історичного проміжку, на який здійснюється екстраполяція альтернативної
історії та логічного входження її у фабулу оповідання чи новели. Наприклад, в
оповіданні французького історика і журналіста Ш. Мессенгера «Битва за
Англію. Тріумф люфтваффе» (Charles Messenger «Battle of Britain. Triumph of
the Luftwaffe») авторові необхідно порівняти умови мілітарного вибору,
зіставляючи умови Першої та Другої світових воєн, однак, згідно з форматом
оповідання, Ш. Мессенгера не може вдатися до розлогих історичних
екскурсів, тому він використовує моментальний часовий перехід, локалізуючи
місце проведення дипломатичних угод: «Літаки люфтваффе почали активні
бойові дії проти Великобританії 22 червня 1940 року, того дня, коли Гітлер
приймав капітуляцію Франції у тому ж залізничному вагоні, що був
використаний західними союзниками в листопаді 1918 р. для заключення
миру на Західному фронті» [5, 62]. Бачимо приклад моментального переходу в
часі, що створює об‘ємну панораму творення альтернативної історії.
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УНОРМОВАНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ
В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Важливість управлінської діяльності для суспільства не викликає
сумнівів. Вона передбачає процеси встановлення і підтримки зв‘язків,
застосування й удосконалення технологій тощо. Вибір ефективних засобів
професійної комунікації зумовлюють характер управлінської діяльності. Для
фахівця у цій сфері важливими є знання власних комунікативних
можливостей, дотримання рівня мовленнєвої культури, професійна компетентість, яка є своєрідним індикатором, що дозволяє визначити готовність
управлінця до професійної діяльності, його продуктивної участі у сфері
управління. Компетентність фахівця в управлінській діяльності полягає не
лише у професійній активності та взаємодії, в умінні вести ділову розмову,
переговори, встановлювати відносини (партнерські або конкурентні),
розв‘язувати управлінські завдання засобами комунікації, вона повинна
проявлятися ще і в досконалому володінні державною мовою, у дотриманні
норм усної та письмової мови (правильна вимова, слововживання, граматика,
стилістика), у вмінні правильно користуватися мовними засобами. Прийняття
та виконання управлінських рішень потребують також якісного документування.
Суттєвою ознакою правильної мови є її точність, яку необхідно розуміти
як вживання слів відповідно до їх мовних значень, чітка відповідність слів
позначеним явищам і процесам в управлінській діяльності. Для досягнення
точності мови необхідно володіти відповідними термінами, а також
синонімією, оскільки в управлінській діяльності у процесі розширення
термінологічного поля виникає плутанина щодо окремих термінологічних
понять. Терміни є основним засобом вираження сутності спеціальних понять
у професійній сфері. Тому аналіз термінів, унормування процесів в
управлінській діяльності набуває актуальності.
Так, ядром мови професійної комунікації є фахова термінологія, яка від
часу свого становлення стала невід‘ємним і важливим складником лексичної
системи. Термінологія є автономним сектором будь-якої мови, що тісно
пов‘язаний із професійною діяльністю. Терміни певної галузі утворюють
власні терміносистеми, які визначаються насамперед поняттєвими
елементами професійного знання в їх відтворенні мовними засобами.
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Термін – це слово або словосполучення, яке зіставляється з чітко
окресленим поняттям певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільнополітичного життя і вступає в системні відношення з іншими подібними
одиницями мови, утворюючи разом з ними особливу систему – термінологію.
Науковці пропонують визначення терміна «…як спеціальне слово (чи
словосполучення), яке прийняте у професійній діяльності й уживається в
особливих умовах; …словесне позначення поняття певної галузі професійних
знань; …основний поняттєвий елемент мови спеціального призначення. …
Для свого правильного розуміння термін вимагає спеціальної дефініції
(точного наукового визначення)» [1, c. 11-12].
У сфері управління важливого значення продовжує набувати
термінологія, яка відповідатиме управлінським потребам. Запозичення нових
термінів і їх вживання у професійній діяльності потребують усталеного
тлумачення і унормованості, що відповідали б вимогам, які їм висуваються і
використовувалися б як засіб професійної комунікації спеціалістів.
Неунормованість термінології призводить до суперечливого тлумачення
термінів у документації, дуже часто – в офіційних документах[2, c. 29].
Розвиток сфери діловодства в управлінні миттєво знайшов віддзеркалення в галузевій термінології, яка, крім усталеного, звичного терміна
«діловодство», збагатилася іншими термінами, наприклад, «документаційне
забезпечення управління», «керування документаційними процесами» та ін.
Щоб не припускатися помилок у виборі правильного слова, із синонімічного
ряду назв у термінологічному обігові слід залишати ту, яка найчастіше
відображає характерні ознаки та особливості понять. Наприклад, досить часто
виникають лексичні труднощі у використанні таких термінів, як «управляти» і
«керувати», «система керування» і «система управління». У національних
стандартах України застандартизовано термін «система керування» та похідні
від нього. У Переліку спеціальностей, затвердженому Вищою атестаційною
комісією України, вжито термін «система управління».
Для уникнення лексичних труднощів слід керуватися правильним
вибором терміна. Досить часто такі труднощі пов‘язані з використанням
українських відповідників російських словосполучень, наприклад, похідних
від терміна (рос.) «управление». В українських словниках зафіксовано два
дієслова: «керувати» і «управляти» й відповідно – два іменники: «керування» і
«управління», причому з наведених тлумачень важко зрозуміти різницю між
цими словами. До значення іменника «керування» дуже близьке
«управління». Часто ці слова виступають дублетами (майже без відтінків). Це
буває, коли йдеться про прилади, що керують роботою машин, механізмів.
Але назва установи, адміністративні одиниці вживаються тільки у значенні
«управління».
Окремі дослідники пропонують розмежовувати ці терміни так: коли
йдеться про безпосередній вплив на вибраний об‘єкт, то слід вживати термін
«керування», а якщо йдеться про опосередкований вплив на той чи інший
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об‘єкт за допомогою проміжної ланки, то доцільно вживати слово
«управляти». Інші знавці української мови рекомендують вживати
«керування» як основний термін для позначання дії, а «управління» – як
синонім слова «керування», коли йдеться про механізми.
Також виникають труднощі зі словами «керівництво» і «керування».
«Керівництво», здебільшого, вживається на позначення того, чим керуються;
виступає як збірне поняття, що означає «керівники, керівний склад установи,
організації» тощо.
На відміну від іменника «керівництво», який позначає законодавчу
діяльність, слово «керування» передає керівну дію, виконавчу, регулювальну,
яка здійснюється в межах системи, структури, куди входить керований об‘єкт.
Останнє є вужчим, ніж «керівництво», і масштабами, і сферою застосування.
Керування – це і сукупність приладів, за допомогою яких управляють
машинами, механізмами (автоматичне керування, дистанційне керування,
ручне керування).
Щоб подолати цю плутанину у професійній комунікації, слід
дотримуватися рекомендацій національних термінологічних стандартів. Для
правильної передачі значення незнайомого й відсутнього у словниках терміна
або термінологічного сполучення дуже важливо врахувати і співставити всі
випадки його вживання в даному тексті і лише після цього спробувати
вияснити значення терміна шляхом ознайомлення із спеціальною літературою
з даного питання.
Правильність мовлення є основною комунікативною ознакою
професійної діяльності, яка зводиться до нормативності, правильного
слововживання, вміння вибрати найбільш точний мовний варіант, зокрема
потрібне слово із синонімічного ряду, відповідний термін, уміння знайти
відповідний засіб для вираження своєї думки.
Важливою ознакою професійної комунікації є і доречність, яка
організовує точність, логічність мовлення, вимагає такого добору мовних
засобів, що відповідають меті й умовам спілкування [3, c.49].
Мова є динамічною системою, якій властива постійна зміна, яка реагує на
зміну умов існування та функціонування, прилаштовується до середовища, у
якому вона функціонує. Моделювання лексичних інновацій в мові, незнання
значення іншомовних слів, захоплення неолексемами призводить до
порушення закономірностей комунікативної компетентності у професійній
діяльності. Зважаючи на те, що запозичення в термінології є неминучим
чинником її еволюції, варто пам‘ятати, що вони доречні тільки тоді, коли не
порушують національної специфіки терміносистеми.
Управлінська діяльність у силу своєї специфіки передбачає обов‘язковий
обмін чималим обсягом інформації у процесі збільшення бізнес-контактів,
міжособистісної взаємодії у професійній діяльності за допомогою
документації, що призвело до використовування ефективних форм
професійної комунікації різного формату і появи електронного
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документообігу, електронного листування тощо, що значно прискорює робочі
процеси і підвищує ефективність праці. У виборі правильного в тексті слова
важливим є перекладання фахових лексем, наприклад, у листуванні з
іноземними партнерами. Перекладання термінів і термінологічного
сполучення вимагає чіткого розуміння їх змісту як іноземною, так і рідною
мовами.
Однією з причин ускладнення процесу перекладання є багатозначність
термінів. Труднощі виникають через брак термінологічної еквівалентності.
Досить навести приклад терміна «документ», який подається і як «document»,
і як «record», залежно від конотацій і контексту використання. Деякі науковці
сходяться в думці, що термін має бути однозначним і позбавлений синонімів;
незалежно від тексту термін перекладається терміном – повним або
еквівалентом [4]. Тому в межах конкретної термінології в управлінській
діяльності термін в ідеалі має бути однозначним, щоб забезпечити точність
передачі поняття. Але не у всіх випадках переклад терміна є безпроблемним
процесом через те, що різні галузі знань використовують одну й ту ж
одиницю, яка має різне значення залежно від контексту: наприклад, адресант –
sender, addresser; бланк службового документа – blank of a record/office file(s);
вид документа – document type; record type; гриф – stamp, seal; конфіденційна
інформація proprietary information /confidentiality; справа – case papers / files;
dossier та ін.
Cтандарти не завжди допомагають (кількість перекладених термінів
доволі обмежена). Наприклад, oкремі процеси мають інший варіант
перекладу: «access» як доступ, «tracking» як контроль. У процесі перекладання
термінів слід враховувати, що він завжди інтегрований в конкретний текст,
який адресований визначеному одержувачу інформації.
Досить часто відбувається спотворення значення при перекладанні з
вихідної мови в ситуації, коли виникає необхідність розробки стандарту на
базі іншої мови. Результатами цього процесу може бути неправильний
переклад через відсутність у мові відповідного еквівалента того чи іншого
терміна або ж переклад термінологічної одиниці, значення якої не відповідає
тій, яка була у вихідній мові у зв‘язку з відсутністю відповідного
найменування. Відомо що ГОСТ 16487-70 «Діловодство й архівна справа.
Терміни та визначення» містив визначення 18 термінів, «забороняючи
використання їхніх синонімів» [2, c.223]. Наприклад, термін «документообіг»
ототожнювали з діловодством або замінювали терміном «організація
листування». Термін «документообіг» означав і рух документів, і їх обсяг
(кількість). Такий підхід пояснювався акцентом не на рухові документів, а «на
окремих технологічних операціях у процесі цього руху» [2, c.223]. Лексеми
пояснювалися через призму їх функціонування в управлінській сфері. Мало
місце і некоректне визначення змісту конкретного терміна, дублювання
термінів під різними назвами тощо.
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Процес адаптації запозичених термінів є складним навіть в умовах
близької спорідненості мов. І як наслідок – неточність, структурні дефекти
тощо. Дефініції термінів можуть бути нормативні і ті, що не мають такого
підтвердження (відбувається на початковому етапі формування терміносистеми або під час новаторських пошуків у галузі).
Зараз активно відбувається перегляд принципів термінологічного
нормування. Метою стандартизації термінології є встановлення однозначної
та несуперечливої термінології. Розвиток і використання термінології у сфері
управління повинен бути підпорядкований певним принципам: термінології
необхідно позбутися тяжіння до термінів, що не відповідають нормам
сучасного українського правопису; перевіряти та оцінювати способи мовного
вираження основних понять, структуру та граматичну правильність термінологічних сполучень, доцільність вибору запозичених термінів на позначення
конкретних понять, доцільність синонімії – паралельного використання різних
мовних способів вираження однакового предметного змісту, чіткість
розмежування значень багатозначних слів тощо [2, с.167].
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ
В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї
Підготовка дітей до шкільного навчання є однією з найбільш актуальних
проблем сучасної дошкільної освіти, оскільки з кожним роком ускладнюються
вимоги до навчання, коригується зміст, варіюються програми, а головне –
втрачається зв‘язок і наступність між закладом дошкільної освіти і початковою
школою.
Саме тому початок навчання у школі справедливо вважають кризовим
періодом, адже вступ дитини до школи – це переломний момент у її житті. Він
пов‘язаний із новим типом взаємин з однолітками й дорослими, новим видом
діяльності – навчанням. Це дуже напружений етап, оскільки з перших днів
школа висуває перед учнем цілий ряд задач, які не пов‘язані безпосередньо з
його досвідом, вимагає максимальної мобілізації інтелектуальних і фізичних
можливостей. У житті дитини змінюється все: обов‘язки, оточення, розпорядок. Подібні перехідні періоди в житті дітей пов‘язані зі специфічними
проблемами, що потребують особливої уваги вихователів, учителів, батьків,
практичних психологів, а також їхньої злагодженої співпраці [2, с.10].
У Базовому компоненті дошкільної освіти (2012) та новій редакції
Базового компонента дошкільної освіти (2021), Державному стандарті
початкової освіти (2018) зазначено, що відбір змісту предметів школи
ґрунтується на принципі наступності між дошкільною та початковою ланками
освіти. Забезпечення такої наступності гарантує успішну адаптацію школярів
до навчання. У цьому контексті доречно звернутися до класиків дошкільної
педагогіки, зокрема Н. Лубенець іще на початку ХХ століття стверджувала,
що «…починати виховання дітей зі школи – означає зводити будівлю на піску
і без фундаменту» [3, с.34].
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Практика показує, що для тих дітей, які з різних причин не отримали
повноцінного розвитку в ранньому і дошкільному дитинстві, початок
навчання в школі може виявитися складним випробуванням. Разом з тим,
діти, які були охоплені дошкільною освітою, демонструють кращі результати
у міжнародних порівняльних дослідженнях якості знань учнів у порівнянні з
їхніми ровесниками, які не відвідували заклади дошкільної освіти. Дослідження Європейської Комісії «Ключові дані щодо дошкільної освіти і догляду у
Європі» (2014) засвідчило значні успіхи цієї категорії школярів [5, с.196].
Тому для забезпечення легкого, безболісного переходу дітей із дошкільного
дитинства до шкільного життя, забезпечення передумов формування навчальної діяльності важливо створити оптимальні умови для розвитку інтелектуально-творчої особистості кожної дитини, готової до прийняття нової
соціальної ролі – статусу учня.
Проблемі підготовки дитини до школи присвячено праці вітчизняних і
зарубіжних учених: В. Авєріна, Л. Божович, Л. Венгера, Д. Ельконіна,
О. Запорожця, Я. Коломінського, Л. Обухова, Т. Пантюк, Є. Рогова та ін.
Однією з головних умов успішної підготовки дітей до школи є тісна
взаємодія батьків і вихователів, адже заклад дошкільної освіти – це перший
соціальний інститут, який не лише здійснює первинний виховний вплив на
дітей, але й забезпечує педагогічну освіту батьків. Співпрацю закладу дошкільної освіти і сім‘ї висвітлено у психолого-педагогічних розвідках сучасних
науковців: Є. Арнаутової, В. Безлюдної, Л. Виноградової, Т. Даниліної,
Т. Дронової, А. Козлової, О. Кононко, Н. Кот, В. Котирло, А. Курчатової,
Т. Пагути, М. Ромазанової, О. Солодянкіної та ін.
Згідно з ідеями концепції Нової української школи тандем батьків і
педагогів має назву «педагогіка партнерства» в основі якої – спілкування,
взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та
вчителі, об‘єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та
зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу,
відповідальними за результат. Основними принципами такого підходу
є повага, доброзичливість, довіра, позитивне ставлення, добровільність
прийняття зобов‘язань і обов‘язковість виконання домовленостей [4, с.97].
Натомість, відчуженість сучасної сім‘ї від виховання власних дітей є дуже
негативним аспектом у житті дитини і сім‘ї загалом.
Сучасні батьки дошкільників, які відповідально ставляться до своїх
обов‘язків, є активними учасниками освітнього процесу. Вони обізнані,
ерудовані та добре поінформовані про те, що відбувається в дошкільному
закладі. Такі батьки уважно підходять до питання переходу дитини із
дошкільного закладу до початкової школи. Свідомі, що в основу взаємодії
сучасного дошкільного закладу і сім‘ї покладається співробітництво. Ініціатором співробітництва виступають заклади дошкільної освіти, оскільки
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педагоги професійно підготовлені до освітньої роботи, про що свідчить
готовність вихователів спілкуватися з батьками, будувати позитивні,
доброзичливі стосунки на паритетних засадах. Слід підкреслити, що
вихователь має володіти певними особистими якостями, насамперед,
умінням уважно вислухати батьків і, звичайно, бути компетентним у своїй
роботі як з дітьми, так і з батьками.
Зокрема, якщо взяти до уваги саме моральний компонент підготовки
дитини до школи, то і батькам і вихователям має бути відомо, що дошкільний і молодший шкільний вік розділяє «симптом утрати безпосередності»,
який свідчить, що між бажанням щось зробити і самою діяльністю виникає
новий момент – з‘ясування того, а що ж дасть дитині конкретна діяльність.
Цей симптом виявляється як внутрішня орієнтація в тому, який сенс може
мати для малюка здійснення діяльності: задоволення чи незадоволення
своїм місцем у стосунках із дорослим, іншими дітьми. Так уперше виникає
емоційно-смислова орієнтувальна основа вчинку [2, с.11].
Досить значною психотравмуючою дією, на думку І. Беха, є порівняння
дитини з кимось іншим, хто їй протиставляється як приклад, як зразок. Крім
низької самооцінки, згодом це спричиняє розвиток заздрості, егоцентризму,
тривожної настороги щодо оцінок взагалі, а особливо на свою адресу. Для
будь-якої дитини усвідомлення того, що вона гірша за когось, дуже
шкідливо. У шкільному віці значно розширюються зв‘язки дитини з іншими
людьми. Водночас розширюються можливості порівнювати моральні норми
і традиції, які вона засвоїла у сім‘ї, з тими, які вона «відкриває» в школі.
Вона порівнює наявну ситуацію в сім‘ї і в школі. Завищена чи занижена
самооцінка формується в учня найчастіше у цей період, коли він починає
осмислювати й зіставляти, наприклад, надмірне захвалювання з боку
домашніх і недооцінку своїх здібностей у стінах школи [2, c.12].
З метою сприяння процесу підготовки дитини до навчання в школі, з
боку батьків важливо дотримуватися таких психолого-педагогічних умов:
1. Дозволяти дитині ризикувати із правом на помилку.
2. Не приходити занадто швидко на допомогу дитині.
3. Захоплюватися дитиною, але не занадто і не при всіх.
4. Не перешкоджати формуванню лідерських якостей.
5. Ділитися з дітьми досвідом власних помилок.
6. Практикувати те, що сповідуєте [3, с.67].
З боку закладів дошкільної освіти важливо, щоб процес підготовки
дитини до навчання в школі, був побудований наступним чином:
1. Діагностика готовності до шкільного навчання.
2. Знайомство дітей зі школою та її територією (екскурсія).
3. Корекційно-розвивальні заняття з дітьми.
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4. Групові та індивідуальні консультації батькам майбутніх першокласників з метою повідомлення корисної інформації з організації життя дитини
перед початком шкільних занять.
На думку Т. Пантюк, «успіх процесу підготовки дитини до шкільного
навчання визначають такі чинники: загальне ставлення сім‘ї до освіти та
навчання; цінності сімейного життя, зокрема ті, що стосуються освіти й
виховання; сповідування традицій у царині інтелектуального розвитку
особистості; ритм родинного життя і питома частка у ньому освітніх і
виховних аспектів. Якщо сім‘я уміє та прагне розвиватися і удосконалюватися шляхом навчання, то й дитина має значні шанси успішно адаптуватися у сфері освітнього простору» [5, с.194].
Таким чином, для успіху становлення особистості у період дошкільного
дитинства особлива роль належить духовному спілкуванню, емоційній
підтримці, створенню ситуації успіху, заохоченню дитини, урізноманітненню її діяльності, створенню позитивного емоційного фону для навчання
та дидактичних ігор тощо. Водночас зауважуємо, що сучасні заклади освіти,
зокрема початкова школа, не можуть забезпечити таких унікальних умов
для емоційно-духовного життя особистості, якими володіє сім‘я. Отже,
взаємодія педагогів і сім‘ї в єдиному освітньому просторі – це найважливіший напрям діяльності закладу дошкільної освіти, особливо в процесі
підготовки дітей до шкільного навчання.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ЗВО
Зростання і розвиток різних сфер сучасного суспільства потребує
висококваліфікованих, освічених фахівців із високим рівнем сформованості
таких особистісних якостей як відповідальність, ініціативність, креативність.
Цей процес визначає і тенденції сучасного освітнього процесу, сутність якого
полягає у формуванні творчої особистості, становленні її індивідуальності, що
унеможливлюється без значної індивідуалізації освітнього процесу.
Саме тому потрібно формувати у студентів стійку спрямованість на
творчість, активність та пізнавальну самостійність, опиратися на їхні
індивідуальні особливості, постійно залучати студентів до співпраці, надавати
можливість для самореалізації, самоконтролю, професійного зростання. Тому
й індивідуалізація освітнього процесу набуває важливого значення в підготовці творчої індивідуальності студента – майбутнього вчителя початкових
класів.
Чимало вчених приділяли увагу психолого-педагогічним засадам
підготовки майбутніх учителів, серед них такі як, Б. Ананьєв, П. Анохін,
Н. Вишнякова, Г. Гак, І. Гончаров, В. Давидов, В. Кан-Калик, О. Кирсанов,
В. Моляко, Ю. Орлов, Н. Посталюк, О. Пєхота, І. Харламов та ін. Проблема
індивідуалізації навчання відображена у дослідженнях вітчизняних педагогів,
зокрема Ю. Бабанського, І. Беха, О. Бударного, І. Бутузова, В. Гладкого,
І. Зязюна, О. Коберника, Г. Кумаріної, О. Отич, О. Савченко, О. Сухомлинської,
М. Фіцули, І. Якиманської та ін.
Як свідчить аналіз праць науковців, реалізація індивідуального підходу,
як принципу технології викладання, передбачає інтерес до творчої
індивідуальності кожного студента, пошук індивідуальних засобів впливу на
окремих студентів, розвиток інтересу до навчання. Крім того, у практиці
сучасної освітньої системи можна спостерігати оптимальне поєднання
фронтальних, групових та індивідуальних занять з метою підвищення якості
навчання.
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Варто зазначити, що успіх підготовки компетентних фахівців вищої
школи залежить від удосконалення методики викладання у закладі вищої
освіти, яка буде враховувати тенденцію індивідуалізації в освітньому процесі.
І якщо вища школа буде мати дійсно науково обґрунтовану методику, що
відображає найсучасніший рівень розвитку знань та враховує індивідуальність
кожного, хто навчається, – можна бути впевненим у високій якості підготовки
практично всіх випускників.
Витоки проблеми індивідуалізації сягають глибокої давнини, адже в
школах стародавнього світу та середньовіччя при індивідуальному навчанні
вчителі помічали, що учні по-різному сприймали, засвоювали та
запам‘ятовували навчальний матеріал, по-різному оперували ним, проявляли
досить різне відношення до навчальних занять.
Індивідуальне навчання мало багато переваг, оскільки педагогічний
вплив здійснювався лише на одного учня, що дозволяло максимально вивчати
індивідуальні особливості учнів та враховувати їх в майбутньому, планувати
навчальний процес так, щоб він був ефективним щодо конкретної дитини.
Згодом, ця система втратила силу, через те, що не відповідала новому етапу
розвитку економічного та культурного життя народу і поступалась місцем
новій системі – класно-урочній. З появою на теренах освітнього простору
класно-урочної системи виникає протиріччя між колективною формою
навчання та індивідуальним характером засвоєння знань учнями.
Слід наголосити, що проблема індивідуалізації навчання набула актуальності з середини ХХ століття в наукових розвідках відомих дидактів і психологів: Л. Божович, А. Бударного, В. Давидова, І. Лернера, А. Матюшкіна,
М. Махмутова, В. Мерліна, Є. Рабунського, Ю. Самаріна, М. Скаткіна,
Л. Славіної, М. Соніна, Г. Щукіної та ін. Їхні думки сходилися в тому, що в
навчальній і виховній діяльності вчителю важливо враховувати особливості
темпераменту дитини, її вікові та індивідуальні особливості, пізнавальні
здібності і творчий потенціал. Так, поступово поряд з «індивідуальним
підходом» з‘явилися нові терміни: «індивідуалізація навчання», «диференційований підхід», «диференціація пошукової діяльності» тощо.
Зауважимо, що з проблеми індивідуалізації навчання накопичено значний
теоретичний та емпіричний матеріал. Утім, аналіз наукових джерел показав,
що нині відсутнє єдине розуміння поняття індивідуалізації навчання. Спершу
цю проблему розглядали в контексті освітнього процесу загальноосвітньої
школи, а з часом – в межах вищої освіти.
У «Педагогічній енциклопедії» (1965 р.) індивідуалізація визначається як
«організація навчального процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу
навчання враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень розвитку їх
здібностей до навчання» [3, с.201]. В Українському педагогічному словнику за
С. Гончаренком, індивідуалізація процесу навчання – це організація
навчально-виховного процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу
навчання враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень розвитку їхніх
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здібностей до навчання. В українській школі індивідуалізація здійснюється в
умовах колективної навчальної роботи з класом і в рамках завдань та змісту
освіти: всі учні повинні оволодіти знаннями, вміннями й навичками в обсягах,
передбачених навчальними програмами [2, с.142].
Якщо поглянути на справу ширше, то слід уточнити тлумачення понять
«індивідуальний підхід» і «індивідуалізація». Варто розрізняти, що
індивідуальний підхід – це принцип навчання, а індивідуалізація – це
здійснення цього принципу, що відрізняється за своїми формами і методами.
Щодо аналізу проблеми індивідуалізованого навчання у закладах вищої
освіти, то в працях Т. Годованюк воно визначається як наближення освітнього
процесу до індивідуальної моделі студента. Відтак, освітній процес
супроводжується вибором методів, засобів, темпу навчання, із урахуванням
індивідуальних особливостей студента [1, с.128]. При використанні нами
поняття «індивідуалізація навчання», ми маємо на увазі, що при його
практичному використанні мова йде не про абсолютну, а про відносну
індивідуалізацію. Позаяк, у реальній практиці індивідуалізація завжди
відносна з наступних причин:
1) зазвичай враховуються індивідуальні особливості не кожного
окремого студента, а груп студентів, які мають приблизно подібні
особливості, ознаки і якості;
2) враховуються лише відомі особливості або їх комплекси, такі, що
важливі з точки зору учіння (наприклад, загальні розумові здібності); поряд з
цим може виступати ряд особливостей, облік яких у конкретній формі
індивідуалізації неможливий або навіть не такий вже й необхідний
(наприклад, різні властивості характеру або темпераменту);
3) іноді відбувається облік деяких властивостей або станів лише в тому
випадку, якщо саме це важливо для конкретного студента (наприклад, талант
у якій-небудь сфері, проблеми зі здоров‘ям);
4) індивідуалізація реалізується не у всьому обсязі навчальної діяльності,
а епізодично або в певному виді навчальної роботи та інтегрується з іншими
формами роботи.
Що стосується саме індивідуалізації навчання майбутніх вчителів
початкових класів, то необхідно підкреслити, що особливістю цього процесу є
те, що головна роль у процесі професійного розвитку майбутнього вчителя
відводиться йому самому, а викладач за допомогою змісту і засобів
професійно-педагогічної підготовки здійснює супровід цього процесу,
надаючи самому студенту все більше самостійності. Індивідуально
орієнтовану підготовку майбутнього вчителя можна розглядати як таку
стратегію навчання, що дає змогу йому ставати повноправним суб‘єктом
професійного розвитку, здійснювати науково обґрунтовану розробку
індивідуальних програм професійного зростання та брати на себе
відповідальність за свою професійну долю [4, с.111].
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Ми вважаємо за потрібне зауважити, що незважаючи на розмаїття
психолого-педагогічних досліджень особистості та стилю діяльності вчителя,
вивченню проблем індивідуалізації підготовки майбутніх вчителів початкових
класів до професійної діяльності з урахуванням кредитно-трансферної
системи організації навчального процесу не приділялося належної уваги.
Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки не дозволяє
нівелювати розходження між студентами, сприяє розвитку кожним студентом
своїх унікальних здібностей, націлює на висококваліфіковану підготовку до
професійної діяльності. Таким чином, ключовими критеріями індивідуалізації
професійно-педагогічної підготовки є:
• підвищення
ефективності
професійно-педагогічної
підготовки,
створення системи освіти, що забезпечує кожному студенту максимальний
розвиток можливостей та здібностей;
• демократизація освітнього процесу, ліквідація однаковості в навчанні,
надання студентам волі вибору елементів освітнього процесу;
• створення умов для навчання і виховання, адекватних індивідуальним
особливостям і оптимальних для різнобічного загального розвитку студентів;
• формування і розвиток індивідуальності, самостійності і творчого
потенціалу особистості майбутнього вчителя початкових класів [4, с.156].
На думку О. Савченко, саме вчитель початкових класів, здійснюючи
навчання, виховання і розвиток учнів, покликаний створювати такі умови, за
яких розкриваються індивідуальні якості та властивості кожної дитини. Адже
початкова ланка освіти – одна з провідних, оскільки закладає фундамент для
подальшого навчання і формування особистості. Врахування індивідуальних
потреб і відмінностей учнів потребує від педагога володіння основними
прийомами професійної майстерності: високого рівня розвитку психологопедагогічних і дидактичних здібностей, навичок організації освітнього
процесу, здатності критично й творчо підходити до виконання основних
професійних функцій.
Учитель початкових класів має створити для учнів безпечне, творче
середовище, сприятливий психологічний клімат, в якому вони самостійно
розвиваються, підвищують свій рівень відповідальності [5, с.98].
Отже, з огляду на зазначені вище погляди і підходи ми визначаємо
індивідуалізацію навчання майбутніх вчителів початкових класів у ЗВО як
систематичний освітній процес, спрямований на здобуття студентами
глибоких знань, загальних і фахових компетентностей, на розвиток креативної
особистості, здатної до ефективної взаємодії зі здобувачами початкової освіти.
Таким чином, процес навчання у вищій школі має бути спрямований на
створення умов для забезпечення індивідуального розвитку кожного студента,
сприяння успішному навчанню, максимальному розвитку його здібностей та
обдарувань.
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ВИХОВАННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку Української держави доволі суперечливою і
складною є проблема виховання національної свідомості молоді. Багатовимірність та поліаспектність поняття «національна свідомість» зумовлює
необхідність детально зупинитися на типології численних варіантів цього
явища. Так, за А. Дмитрієвим, усвідомлення етнічної ідентичності, приналежності до певної культури лежить в основі національної ідентичності та разом
із історичною долею, національною ідеєю, культурою, геополітичним
чинником складають поняття «національна свідомість» [1, с.7].
На думку І. Беха, М. Боришевського, В. Кузя, М. Махнія, М. Сметанського,
Т. Стефаненко, М. Томчука та ін., національна свідомість – це усвідомлення
особистістю себе часткою певної національної спільноти та оцінювання себе
як носія національних цінностей, що склалися у процесі тривалого історичного розвитку національної спільноти, її самореалізації як суб‘єкта соціальної
дійсності.
На основі аналізу наукової літератури, національну свідомість визначено
як усвідомлення своєї етнічної ідентичності в системі міжнаціональних
відносин і формування певної позиції по відношенню до своєї та інших націй.
Поняття «національна свідомість» функціонує на макро і мікрорівнях,
оскільки відноситься до етносу взагалі і до особистості, зокрема.
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Національна свідомість особистості формується в процесі виховання і
навчання на ранніх стадіях соціалізації. Етапи розвитку національної
свідомості особистості співвідносяться з етапами психічного розвитку і
формування самосвідомості особистості. (Ж. Піаже, Т. Стефаненко, Е. Еріксон).
Відповідно до триетапної концепції формування етнічної ідентичності
Ж. Піаже, формування національної свідомості не може відбутися раніше 1012 літнього віку і ймовірне лише за певного рівня розвитку інтелекту й
достатнього досвіду спілкування з іншими людьми, що дає можливість
розвиватися механізму «децентралізації», а також здатності уявити себе на
місці іншого [3, с.147]. Тобто, в зв‘язку з цим, у процесі навчання учнів
молодших класів, ми можемо говорити лише про виховання основ
національної свідомості.
За стадіальною моделлю формування етнічної ідентичності Дж. Фінні,
молодший щкільний вік знаходиться на першій стадії – зародження національної свідомості, що характеризується слабким, нестійким усвідомленням
свого етнічного «Я». За переконанням Л. Кольберга, національна свідомість
досягається не раніше 20 років [1, с.9].
Проблема виховання національної свідомості у молодшому шкільному
віці наголошується в державних документах: Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Програмі українського патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді, Державному стандарті початкової
освіти.
Провідним завданням реалізації Концепції Нової української школи є
формування національної свідомості, забезпечення духовної єдності поколінь,
виховання поваги до культури та історії свого народу, прищеплення
шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та
представників інших національностей [3, с.34]. Слід наголосити, що в
молодшому шкільному віці важливо сформувати здатність дитини пізнавати
себе як члена родини, дитячого колективу, як учня, жителя міста чи села;
виховувати у школяра любов до рідної домівки, краю, вулиці, своєї країни, її
природи, рідного слова, побуту, традицій, звичаїв і обрядів [2, с.46].
Усі складники духовності українського народу становлять національні
цінності, які є серцевиною освіти і виховання. Це – рідна мова і література,
історія, природознавство, музика та образотворче мистецтво, народна мораль,
національна ідеологія, свідомість і самосвідомість [2, с.104].
Провідною формою організації навчальної діяльності в школі є урок. Ми
глибоко переконані, що важливим аспектом формування національної свідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння
українською мовою має стати пріоритетним у навчальній діяльності.
Виховання національної свідомості молодших школярів на уроках української
мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Зокрема,
під час вивчення розділу «Мова і мовлення» необхідно звертати увагу учнів
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на багатство і милозвучність української мови, захоплювати дітей її красою,
пробуджувати любов до рідного слова, прагнення вивчати українську мову.
Вивчення української мови відбуватиметься ефективно, якщо на кожному уроці засвоюються мовні і мовленнєві знання, формуються навчальномовні, правописні та комунікативні вміння і навички, розширюється читацький рівень школярів, оскільки дитина, яка більше читає, краще говорить і пише.
На уроках із літературного читання в початкових класах учні
знайомляться з такими творами: «Рідний край» М. Чернявського, «Де
найкраще місце на землі» Д. Павличка, «Древній Київ» Н. Забіли, «Красо
України, Подолля» Л. Українки «Згадую: так я в дитинстві любив», «Серед
краси» О. Олеся, «Місто Чернігів» А. Коваль, «Звідки в місті назва – Львів»
М. Хоросницької, «Як не любить той край» В. Сосюри та інші
Так, наприклад, програмою з образотворчого мистецтва пропонуються
теми, які знайомлять дітей із українським декоративно-ужитковим
мистецтвом, народними промислами, з картинами українських художників.
Ефективним засобом цієї роботи виступають національні традиції, які мають
потужні виховні можливості. На уроках з дисципліни «Я у світі» в 3 класі
виховання любові та пошани до власної родини реалізується через вивчення
дітьми таких тем: «Сім‘я. Склад сім‘ї», «Основні обов‘язки в сім‘ї. Шанобливе
ставлення до старших та інших членів сім‘ї», обговорення-бесіда з учнями
понять сім‘ї, родини та родоводу тощо [5, с.44-48].
Неабияким виховним потенціалом в контексті виховання національної
свідомості молодших школярів володіють уроки музичного мистецтва.
Фольклор, класична спадщина, сучасні напрямки музики формують в учнів
національну свідомість, поважне ставлення до витоків рідної культури, до
традицій свого народу. На уроках музичного мистецтва вчитель знайомить
молодших школярів із глибоким сенсом поняття «Батьківщина» через
емоційно-відкрите, позитивно-шанобливе ставлення до таких аксіологічних
пріоритетів, як: життя, добро, щастя, дружба, родина, Україна. Патріотична
тема пронизує музичну добірку у всіх класах, де вивчається предмет
музичного мистецтва. Для прикладу можна розглянути такі музичні твори:
«Диби-диби», «Українка я маленька», «Вишиванка», «Наша мова» тощо.
Виховувати патріотів, гідних громадян, носіїв національної культури
може тільки педагог з високими моральними якостями, патріот з усвідомленим громадянським обов‘язком. Саме тому так важливо домогтися, щоб у
системі аксіологічних пріоритетів педагогічних працівників, особливо
початкової школи, національна свідомість набувала значення універсальної
гуманістичної позитивної цінності, щоб прояви патріотизму були нормою і
потребою для кожного справжнього українця.
Тому завданням кожного класовода є виховання справжнього громадянина, патріота під час вивчення кожної окремої навчальної дисципліни з
опертям на національну історію, всебічне вивчення і врахування особливостей
способу життя, культурно-історичних традицій, звичаїв українського народу,
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його загальної природи і менталітету. Нині вкрай важливо, щоб кожен заклад
освіти став для дитини осередком становлення громадянина-патріота, а
початкова школа вже багато років виховує майбутніх громадян України на
основі культурно історичного досвіду нашого народу, його багатовікової
мудрості та духовності.
Література
1. Дмитрієв А. Український патріотизм [Електронний ресурс] : Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.uahttp://narodna.pravda.com.ua/politics/ 4896d5729a64a
2. Іова В. Формування громадянської культури особистості. Навч. метод. посіб.
Кам‘янець Поділ.: Абетка, 2003. 171 с.
3. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. Київ: ТОВ
«Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
4. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже. Москва: Международная психологическая академия, 1994. 680 с.
5. Тагліна О.В. Я у світі. 3 клас : підруч. для загальноосв. навч. закл. Харків: Видво «Ранок», 2013. 144 с.

Філімонова Т.В.,
доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти
Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського,
Леоненко О.В.,
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти групи 648 спеціальності
013 Початкова освіта факультету педагогічної та соціальної освіти
Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського,
Україна, м. Миколаїв
СТАН СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Проблема національного виховання була предметом дослідження як
учених класиків української педагогіки (О. Ольжич, С. Русова, Г. Сковорода,
К. Ушинський, І. Франко), так і сучасних (В. Гнатюк, П. Ігнатенко,
М. Красовицький, В. Кузь, Ю. Руденко, О. Савченко, М. Стельмахович).
Слід зазначити, що новий тлумачний словник української мови подає
визначення національне, як «те, що виражає особливості нації. Нація –
конкретно-історична форма спільноти людей, об‘єднаних єдиною мовою та
єдиною територією, глибокі внутрішні економічні зв‘язки, певні характеристики культури та характеру; Люди, плем‘я, національність» [2, с.320].
З‘ясуємо суть явища «національне виховання». Звернемось до словникових джерела. Так український освітній словник визначає національне
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виховання – як історично детерміновану та створену людьми сукупність
ідеалів, поглядів, вірувань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної
практики, спрямованої на організацію життя підростаючих поколінь, в якій
духовна та формується матеріальна культура нації. Досягається національна
свідомість і духовна єдність поколінь. Національне виховання – це виховання
підростаючих поколінь у дусі українського ідеалу виховання за багатовіковими традиціями. Національна освіта базується на принципах сімейного
виховання, на ідеях та засобах народної педагогіки та науково-педагогічної
думки, що втілюють найвищі зразки педагогічної мудрості українського
народу. Основні принципи національного виховання – гуманізм, демократія,
національність, єдність впливу сім'ї та школи, відповідність природі, освіта на
робочому місці, учні-аматори [1, с.229].
Дмитро Чижевський був одним із перших серед українських мислителів,
що звернув увагу на проблему національного світогляду як філософську.
«Народній світогляд, – стверджував він, – є національно-зумовлене ставлення
цього народу до світу та життя. Він виявляється і в тому, що цей народ у світі
любить, чого в житті він уникає, що в людині найвище оцінює, до чого
ставиться негативно і т. д.» [3, с.17].
Для визначення готовності майбутніх вчителів початкової школи до
національного виховання учнів початкової школи, та стану сформованості
національного світогляду ми використовували цілий ряд методів, включаючи
анкети, аналіз програм та діагностичні методи.
Перш за все, протягом останніх кількох років педагогічного факультету
студентам пропонували анкету. В опитуванні взяли участь 92 студенти випускних курсів Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Проаналізуємо одержані відповіді студентів на запитання анкети.
Так на перше запитання анкети: «Що ви маєте на увазі під поняттям
«національне виховання», відповіді студентів були такими: «це система
поглядів, вірувань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв» (26%); «це національна
робота з підвищення обізнаності» (22%); «Це любов до Батьківщини, народу,
сім'ї» (18%); «це освіта, заснована на звичаях українського народу» (16%); «це
духовна спадщина українського народу» (8%); «це виховання патріотичних
почуттів» (6%); для 4% студентів відповіді не знайшлось.
На друге запитання опитувальника: «Чим відрізняються поняття
«національне виховання», «народне виховання», «громадянське виховання»
було дано відповідь: «національне виховання – це освіта в традиціях
українського народу» (45%); «це виховання патріотичних почуттів» (32%);
«Це виховання національної свідомості» (23%); «національне виховання – це
виховання в сім'ї» (54%); «це передача духовного багатства народу» (46%);
«політичне виховання – це формування поваги до державної символіки,
законодавства України та Конституції» (54%); «це виховання свідомого
громадянина» (36 %); «Не вдалося відповісти» (10%).
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Про анкету «Які державні документи стосуються національного
виховання?» отримали такі відповіді: Закон України «Про освіту» (22%);
«Постанови Міністерства освіти» (12%); не змогли відповісти 66%.
На наступне питання опитувальника «Які програмні та методичні
документи для загальноосвітніх шкіл і особливо для початкових шкіл
визначають характер і зміст національного виховання» відповіді були такими:
«Програми для початкової школи» (56%), «Основи національного виховання»
(6%), «Початкова школа» (10%); не відповіли – 28% студентів.
Щодо запитання «Які навчальні дисципліни ЗВО готують майбутніх
вчителів до національного виховання?» відповіді були такими: «Теорія і
методика виховної роботи» (42%); «Дидактика» (28%); не відповіли 30%.
Щодо обізнаності студентів з концепцій національного виховання
з‘ясувалось, що обізнані тільки 8%; не змогли відповісти – 92% студентів.
Щодо останнього запитання, то воно вимагало дати пропозиції щодо
поліпшення підготовки студентів педагогічного факультету до національного
виховання учнів. Студенти випускних курсів відповіли: «збільшити кількість
годин в університеті на вивчення теорії і методики національного виховання в
роботі з молодшими школярами» (24%); «ввести додаткові спецсемінари,
спрямовані на поглиблення вивчення теорії національного виховання» (20%);
«надавати студентам під час педагогічної практики більше можливостей для
спілкування з дітьми» (26%), «практикувати активні форми роботи з національного виховання молодших школярів» (12%); «створювати навчальні комплекси «університет – базові школи» з метою створення умов для проходження педагогічної практики студентів педагогічних факультетів» (18%).
Отже, як з‘ясувалося, студенти не обізнані з державними і методичними
документами з національного виховання учнів, не ознайомлені з концепціями
національного, громадянського, патріотичного виховання молоді.
Нами було запропоновано студентам-випускникам картки самооцінки
щодо а) ставлення майбутніх учителів до національного виховання (див.
табл. 1) та впевненості студентів у своїй готовності до національного
виховання учнів (див. табл. 2).
Таблиця 1
Ставлення до національного виховання студентів-випускників
Характер ставлення
має суттєве значення
позитивне
не маю чіткої позиції
індиферентне
не обов‘язково
негативне

Відповіді студентів (%)
72
28
-

Як засвідчує таблиця, 72% студентів-випускників переконані в необхідності здійснення національного виховання у початковій школі, 28% – з них
не мають чіткої позиції, у них виявилось індиферентне ставлення.
Студентів з негативним ставленням не було виявлено.
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Таблиця 2
Ступінь упевненості студентів у своїй готовності до здійснення
національноговиховання у початковій школі (%)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Варіанти відповідей

Кількість
студентів (%)

Переконаний, що готовий
6
Вважаю, що готовий
18
Є сумніви щодо певної готовності
66
Впевнений, що не підготовлений
10
Як засвідчує таблиця, тільки 6% студентів висловили переконаність до
національного виховання учнів, ще 180% – уважаються, що готові до цієї
роботи. 66% майбутніх учителів виявили сумнів щодо повної готовності до
здійснення національного виховання у школі, а 10% респондентів оцінили
свою готовність негативно.
Отже, результати проведеного анкетування, аналіз чинних навчальних
програм для вищих педагогічних закладів засвідчив, що більша частина
респондентів добре усвідомлюють значущість і необхідність організації
національного виховання в початковій школі.
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Яблонський А.І.,
д.психол.н., завідувач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти, професор
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,
Парова Т.В.,
магістрантка Миколаївського національного університету
ім. В.О. Сухомлинського, вихователь ЗДО,
Україна, м. Миколаїв
ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ
ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Входження України в європейський і світовий освітній простір потребує
модернізації управління освітою в контексті її відповідності сучасним
вимогам. Водночас особливого значення набуває дошкільна освіта, яка є
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підґрунтям для успішного здобуття освіти наступних рівнів, формування
всебічно розвиненої особистості, розвитку креативності, самоосвіти впродовж
життя. Провідна роль у системі дошкільної освіти належить закладам
дошкільної освіти. Саме в них відбувається організований на професійному
рівні процес гармонійного розвитку дошкільників, формування в них низки
важливих компетенцій, які уможливлюють процес успішної соціалізації,
самореалізації і повноцінного становлення особистості.
Щоб бути сучасними, затребуваними, конкурентоспроможними на ринку
освітніх послуг, задовольняти запити стейкхолдерів, заклади дошкільної
освіти передусім повинні очолювати керівники, підготовлені до забезпечення
якості освітнього процесу [2, с.70]. Відтак, процес модернізації освіти в
Україні передбачає формування якісно нової системи освітнього
менеджменту, яка б відповідала вимогам часу і враховувала б і міжнародний
досвід у цій сфері, і специфіку вітчизняних соціокультурних умов.
Сучасний менеджмент – це не набір єдино правильних методів
управління, готових рецептів і правильних відповідей на всі запитання.
Менеджмент – це теорія, технологія й мистецтво управління, що постійно
оновлюється банком новітніх ідей, уявлень, спостережень, практичних
рекомендацій, звернення до яких дає можливість свідомо осмислювати та
виконувати посадові обов‘язки менеджера як професійно підготовленого і
функціонально обізнаного керівника [1, с.41].
Сьогодні освіті потрібен новий керівник. Класик сучасного менеджменту
Роберт Фалмер писав: «Якщо історія управління нам і говорить про щось, так
це про те, що світ завжди буде відчувати потребу в таких керівниках, які
зможуть привести суспільство звідти, де воно знаходиться, туди, де воно хоче
бути». Це значною мірою стосується і керівника закладу освіти. Сьогодні
системі освіти потрібні такі директори, завідувачі, методисти, які б змогли
забезпечити розвиток очолюваного ними закладу освіти, незважаючи на
складні умови його існування. Не просто підтримання закладу в існуючому
стані, не просто збереження напрацьованого, а рух вперед, орієнтація на
розвиток, творча робота в галузі інноватики [3, с.77].
Слід розмежовувати поняття «менеджмент» і «управління»; водночас
доцільно визначити їх співвідношення: з одного боку, тотожність на підставі
загальної семантики; з іншого, – суттєва відмінність у тлумаченні змісту, і в
застосуванні цих понять. Зокрема, від управління менеджмент відрізняється
тим, що передбачає свободу прийняття рішень керівників і підлеглих за умов
невизначеності ситуації. А поняття «управління» з позиції вітчизняної науки
сформувалося в надрах адміністративної системи, ґрунтується на обмеженні
такої свободи й визначеності основних подій і процесів через централізоване
планування [4, с.129].
У працях українських і зарубіжних учених наголошується роль провідних
положень наукового менеджменту в розвитку теорії та практики управління
закладами освіти та педагогічними системами. При цьому особлива увага
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надається гуманістичному, дитиноцентриському підходові в управлінні
освітою (І. Зязюн, Ю. Конаржевський, В. Кремень, О. Савченко, Т. Шамова,
Е. Ямбург та ін.); необхідності професійної підготовки управлінців нової
генерації (В. Луговий, Н. Ничкало та ін.); ролі та значенню творчого
потенціалу особистості керівника у забезпеченні якості освіти (Л. Одерій,
С. Сисоєва та ін.); необхідності використання інноваційних підходів до управління розвитком школи (В. Лазарєв, В. Маслов, А. Моісеєв, М. Поташник та ін.).
Управлінська діяльність керівника закладу дошкільної освіти на основі
дитиноцентриського підходу означає по-новому, оптимістично мислити про
педагогів і дітей, вірити в їхні сили і здібності, самостійно, без примусу
взаємодіяти в освітньому процесі, спиратися на особистісну значущість їхньої
праці, довіряти, допомагати, супроводжувати у набутті особистісного сенсу
діяльності, створювати умови для радісного почуття успіху, руху вперед,
успішної персоналізації педагогічної взаємодії вихователя і вихованця на
основі адекватного включення в цей процес їх особистісного досвіду,
почуттів, переживань [2, с.75].
Одне із ґрунтовних досліджень у галузі менеджменту дошкільної освіти
здійснила Г. Закорченна. В загальному розумінні педагогічний менеджмент –
це комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних
прийомів управління освітнім процесом, спрямований на підвищення його
ефективності [3, с.12]. Педагогічний менеджмент у дошкільній освіті – це
специфічний вид інтелектуальної діяльності, що реалізується через систему
дій особистості та впливу на об‘єкт управління шляхом науково
обґрунтованого аналізу, прогнозування, планування, організації, контролю і
оцінки якості їх функціонування з метою досягнення високої ефективності
соціально-значущих освітньо-виховних результатів [2, с.70].
Вдалою вважаємо запропоновану Г. Закорченною характеристику директора ЗДО – менеджера дошкільної освіти, як фахівця, який одночасно виконує
низку професійних ролей, а саме: діагноста, ідеолога, новатора, програміста,
методиста, адміністратора, вихователя-педагога, психолога, інспектора,
дослідника, економіста, підприємця. Разом з тим, наголошує дослідниця, він є
суб‘єктом, якому належить активно-організуюча роль, що підкріплена певною
владою та розповсюджена на об‘єкт управління [2, с.71].
Важливим чинником ефективного педагогічного менеджменту, зокрема в
дошкільній сфері, вбачаємо акцентування уваги на стилях керівництва. Відомо,
що ще в 30-ті роки німецький психолог Курт Левін, який на той час перебував
у США, виділив три стилі керівництва. З часом цей поділ став класичним і
зараз є загальноприйнятим. Ці основні стилі керівництва відрізняються
порядком розподілу обов‘язків, методами прийняття та виконання рішень,
формами контактів між керівниками та виконавцями, видами контролю за
їхньою діяльністю. Вважається, що основними з цих стилів є два –
авторитарний і ліберальний, а між ними існує кілька проміжних. На разі є три
стилі керівництва: авторитарний, демократичний і ліберальний [3, с.70].
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Керівник, який використовує демократичний стиль, прагне якомога
більше питань вирішувати колегіально, систематично інформувати підлеглих
про стан справ у колективі, правильно реагує на критику. У спілкуванні з
підлеглими гранично ввічливий й доброзичливий, знаходиться в постійному
контакті, частину управлінських функцій делегує іншим спеціалістам, довіряє
людям. Вимогливий, але справедливий [5, с.244]. Демократичний стиль
керівництва можна вважати оптимальним, оскільки він підвищує мотивацію
персоналу.
Аналізуючи проблеми менеджменту дошкільної освіти в сучасному
освітньому просторі, І. Кіндрат акцентує увагу на тому, що кожен заклад
дошкільної освіти є самостійною одиницею в структурі загального менеджменту освіти, і в кожному такому закладі менеджмент має свої особливості – у
способах ухвалення управлінських рішень, у культурі управління та культурі
організації освітнього процесу. Аналізуючи сучасний освітній простір,
дослідниця серед низки проблем менеджменту дошкільної освіти виокремлює
орієнтацію на застарілі принципи управління персоналом, освітнім процесом
та іншими аспектами діяльності закладу дошкільної освіти [2, с.71].
Таким чином, педагогічний менеджмент – це «метадіяльність», тобто
діяльність з організації діяльності інших, педагогів і дітей, вік яких охоплює
досить широкий діапазон (від 2 до 60 років). Тому якість освітніх послуг ЗДО
визначається передусім якістю керівництва освітнім процесом на методичному й адміністративному рівнях.
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HISTORY
Бривко М.В.,
науковий співробітник Національний історико-меморіальний заповідник
«Биківнянські могили»,
Україна, м. Київ
СПЕЦДІЛЯНКА НКВС В БИКІВНЯНСЬКОМУ ЛІСІ –
МІСЦЕ ПОХОВАННЯ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
Серед багатьох місць травматичної пам‘яті українського народу одне з
найбільших місць займає колишня спецділянка НКВС у Биківнянському лісі
біля міста Києва (нині це територія Національного історико-меморіального
заповідника «Биківнянські могили»), яка створена рішенням Президії
Київської міської ради 20 березня 1937 року [1, арк.15], як місце таємного
поховання розстріляних у в‘язницях міста Києва жертв сталінських репресій
1937–1941 років та тривалий час була однією з важливих таємниць радянської
влади.
Сьогодні можна констатувати той факт, що вивчення цієї спецділянки
НКВС без залучення усноісторичних джерел не можливо. У цьому контексті
свідчення очевидців про одне з найбільших місць поховань жертв політичних
репресій на Україні є актуальними. Метою даної роботи є розкриття історії
спецділянки НКВС у Биківнянському лісі на усноісторичному матеріалі, як
важливому історичному джерелу про трагічні сторінки української історії.
Розглядаючи історіографічний дискурс щодо вивченості місць поховання
жертв політичних репресій, зокрема і біля селища Биківня, можна згадати
чимало праць, та серед перших це праці української діаспори (А. Васильченко
[2;3], Л. Форестівській [4]), які наважилися відкрити світовій спільноті правду
про найбільше місце поховань жертв сталінських репресій.
В радянській Україні оприлюднення усних свідчень про місце поховання
у Биківнянському лісі відбулося завдяки публікації Сергія Кисельова в газеті
«Літературна газета» [5], в якій розміщено частину спогадів щодо колишньої
спецділянки НКВС. Чимало свідчень у цей час зібрали і громадські активісти,
зокрема Микола Лисенко [6;7] та Микола Роженка [8]. Завдяки такої
діяльності дослідників та слідчих прокуратури, були зафіксовані важливі
свідчення, переважно мешканців селища Биківня, про функціонування та
вигляд колишньої спецділянки НКВС. Та вивчення усноісторичних матеріалів
на цьому не припинилися і надалі, що бачимо в сучасних роботах, зокрема
А. Амонса [9], О. Бажана [10], М. Бривко [11;12], Д. Кравченко [13] та інших.
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У той же час, до цих усних свідчень треба відноситися дуже критично і за
можливістю підтверджувати їх іншими джерелами, що пов‘язано із певною
суперечністю й неточністю тих фактів, що згадуються в подібних матеріалах, і
не мають підтвердження іншими джерелами.
Нажаль первісний вигляд спецділянки НКВС до нас не зберігся, а від так
переважне уявлення про неї дають нам усні свідчення очевидців. Зокрема,
Леонід Форестівський, у своїх спогадах писав: «… це місте було огороджено
високою дощаною стіною, всередині побудовано дім, в якому мешкали агенти
НКВД, що своїм обов‘язком мали копати могили, заливати замордованих
вапном й закопувати…» [4, с.74-75]. Ці свідчення доповнюються спогадами
А. Васильченко, що надруковані у журналі «Нові дні» [2, с.28] та в книзі
Д. Солов‘я «Голгофа України» [3, с.270-271].
Окрім того, уявлення про облаштування території спецділянки НКВС у
Биківнянському лісі дають нам ґрунтовні спогади Петра Захаровича
Куковенко (1915 р.н.), який згадував, що: «Паркан зелений поставили в лісі...
Метра два з половиною – три. Дошки – внахльост, жодної щілинки. Хто його
будував – не знаю, мешканців села не залучали. […] Вночі, коли вантажівки з
трупами приїжджали, в них там лампи горіли. Але, мабуть, від акумуляторів,
тому що дроти туди не йшли – ні електричні, ні телефонні» [5, с.2].
Схожий опис паркана бачимо і в спогадах Єфросинії Дмитренко
(1912 р.н.) [14, с.6] та Віри Нікітіной (1924 р.н.) [15, с.1]. А доповненням
слугують спогади Миколи Логвинова (1913 р.н.) та його дружини Галини
(1918 р.н.), які розповідали: «За декілька років до війни це місце було
обнесене щільним, високим дощатим парканом зеленого кольору: по кутах
поставлено невисокі вежі, а метрів за сто від паркану навкруги було додатково
огороджено колючим дротом. У середині загорожі був побудований (з дощок)
будинок, під ним великий цегляний льох, а поруч – яма з вапном. Усе це
робилося у суворій таємниці, ніхто з людей не знав, що діється за тими
огорожами» [16, арк.264-265].
Відносно функціонування спецділянки НКВС, важливими є свідчення
водія органів НКВС М. Мусоргського, котрий у квітні 1989 року розповідав
слідчим прокуратури УРСР: «… У період роботи мені приходилося возити
трупи розстріляних ворогів народу. Трупи возили тільки у ночі. Відвозив
трупи в район селища Биківня, де від трасу вправо у лісі була огороджена
велика територія лісної ділянки, котра гарно охоронялася. Коли я привозив
трупи в Биківню, то там ями були вже були викопані. Трупи скидали в ями
навалом. […] Зазвичай трупи возив вночі у супроводі співробітників НКВС,
дві – три машини…» [10, с.16,62-63].
Таким чином, можна зробити висновок про цінність усних свідчень
очевидців, які уточнюють і доповнюють чимало інформації про
функціонування і первісний вигляд колишньої спецділянки НКВС у
Биківнянському лісі, та її місце у системі сталінських політичних репресіях.
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Наведені приклади яскраво демонструють усю важливість усноісторичних
свідчень як історичного джерела пам‘яті не тільки про один з кровавих
режимів й здійснення ним репресій щодо власного народу, а й про одне з
найбільших місць поховання жертв тоталітарного режиму – «Биківнянські
могили».
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ПРАВА ЖИВОТНЫХ В ХАДИСИ – ШАРИФАХ
Исламская религия рекомендует сострадание не только по отношении к
людям, но и ко всем живым существам. Наша прекрасная религия утверждает,
что все во Вселенной созданы равными. Равновесие, наблюдаемое во всех
существах во вселенной, является знаком и доказательством существования
Всевышнего. Один из важнейших аспектов экологического баланса
Вселенной – это животные. Еще одно утверждение, которое имеет особое
значение и отмечается в Коране, это вопрос относительно животных,
состоящий в том, что животные – это «умма». Использование слова «умма»
для обозначения животных, которое является особым и важным понятием в
исламской литературе, действительно интересный момент. Таким образом,
Всевышний говорит в аяте 38 суры аль-Анам:
―Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях,
являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании.
А затем они будут собраны к своему Господу.‖ (1, аль-Анам, 38).
В этом аяте говорится, что все живые существа на Земле – это люди, а
одноклеточные, позвоночные, пресмыкающиеся, ходящие на ногах и
летающие на крыльях, другими словами, все живые существа являются
независимыми существами. (3, т. 64, c.32).
В этом аяте Корана также говорится, что животные были созданы не
напрасно, и что они имеют много преимуществ. Таким образом, Всевышний
утверждает в аяте 5 суре ан-Нахль:
―Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы
также употребляете его в пищу.‖ (1, ан-Нахль, 5).
Как будто наш Всевышний в этом благословенном аяте перечислил
материальные блага животных и посоветовал нам защищать их, и их права,
потому что мы получили от них пользу.
Кроме того, в некоторых случаях категорически запрещено убивать
животных. Таким образом, Всевышний говорит в аяте 95 суры аль-Маида:
―О те, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу, находясь
в ихраме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием
за это будет скотина, подобная той, что он убил. Выносят решение о ней
(о жертвенной скотине) двое справедливых мужей из вас, и эта жертва должна
достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить бедняков
или соблюсти равноценный пост, дабы он вкусил пагубность своего поступка.
Аллах простил то, что было прежде, но если кто-нибудь вернется к этому, то
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Аллах отомстит ему. Аллах – Могущественный, Способный на возмездие.‖ (1,
аль-Маида, 95).
Наряду с тем значением, которое Коран придает этому вопросу, хадисы
Пророка (мир ему и благословение) и его ахль аль-бейта также упоминают
некоторых животных, и придают большое значение их защите, милосердию и
состраданию. Его внимание к заботе, защите, страданиям и недопущению
вытаптывания животных поистине похвально. Похоже, что Пророк (мир ему и
благословение) запретил такие пытки и жестокость по отношению к
животным, в то время когда величайшее творение Всевышнего, как человек,
все еще практикует всевозможные пытки и притеснения в нашем
современном мире. Во всех источниках хадисов, включая «Сахих Бухари»,
«Сахих Муслим», «Бихар аль-Анвар», «Мустадрак аль-Васаиль» и т. д. мы
видим, что сотни таких авторитетных работ содержат главы о животных.
Даже великий исламский ученый Аллама Мухаммад Багир Маджлис (ум.
1700 г.) в своем многотомном труде «Бихар аль-Анвар» (т. 64, стр.1),
озаглавленном «Виды животных, настроения и суждения» он собрал стихи и
хадисы, связанные с ними, тем самым подчеркивая, что животные в нашей
религии ценятся, и их права защищены.
Действительно, в драгоценной жизни Пророка (мир ему и благословение)
есть много моментов, связанных с правами животных. Итак, однажды он
возвращался из битвы со своими сподвижниками. Отдыхая в дороге,
некоторые из соратников нашли птичье гнездо и вынули птенцов из гнезда. В
этот момент птица-мать увидела птенцов на руках и начала летать в воздухе.
Услышав это, Пророк (мир ему и благословение) очень рассердился и
приказал немедленно поместить птенцов в их гнезда (8).
Очередной раз становится ясно, что Пророк (мир ему и благословение)
учил мусульман проявлять сострадание не только к людям, но и ко всем
живым существам. Например, в одном из своих хадисов он говорит:
«Милостивых помилует милостивый Всевышний. Помилуй земных, дабы
помилуют тебя небесные» (6, хадис № 1924).
Согласно источникам, причиной передачи этого хадиса является то, что
отец Муавии аль-Музани, Курра, сказал Пророку (мир ему и благословение):
«О Посланник Аллаха! Я покупаю овец чтобы резать. Как я могу пощадить
его?». И тогда Пророк (мир ему и благословение) передал этот хадис.
Из этого хадиса ясно, что ислам, наша священная религия, придает
большое значение правам животных и не оправдывает их преследования.
Даже когда имеет место возмездие, когда его режут, он посоветовал быть
милосердным с животными: «Бог сделал важным всегда вести себя хорошо.
Когда вы мстите, убивайте как можно лучше (не причиняя вреда). Когда вы
забиваете животное, рубите его по правилам, не причиняя ему вреда.
Избегайте причинения вреда животному!»
В другом хадисе Пророк (мир ему и благословение) говорил о награде за
заботу о животных:
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«Один человек очень хотел пить, пока шел по дороге. Он наткнулся на
колодец. Он спустился в колодец и утолил жажду. Когда он вышел, он увидел
собаку, лежащую на земле, жаждущую. Он сказал себе: «Эта собака так же
жаждет, как и я». Он тотчас же снова спустился к колодцу, наполнил свой
ботинок водой, взял его за рот, вышел и напоил собаку. Всевышний был
доволен его поведением и простил его грехи». Некоторые из тех, кто был с
Пророком (мир ему и благословение), сказали: «О Посланник Аллаха, есть ли
награда за то хорошее, что мы делаем животным?» Пророк (мир ему и
благословение) сказал: «Да! У каждого существа есть право», – сказал он. (2,
хадис № 2234).
В некоторых хадисах Пророк (мир ему и благословение) также говорил о
правах животных над людьми и велел каждому мусульманину соблюдать эти
права. В одном из этих хадисов человек по имени Умар бин Шарид говорит:
Я слышал, как Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Кто напрасно
убьет воробья, тот будет жаловаться Богу в День Воскресения и говорить:
«Мой Господь, кто-то убил меня напрасно, но он не получил от меня никакой
пользы». (5, хадис № 19470; 3, т.64, с.4).
Выдающийся ученый хадисовед Аллама ан-Нури в своем «Мустадрак
аль-Васаиль» (том VII, с.258) сообщает, что Пророк (мир ему и
благословение) сказал следующее о правах животных:
«Каждое животное имеет шесть прав на своего хозяина. Когда он
спускается по ней, дайте ему траву, а когда он проходит мимо воды, покажите
ему воду, не бейте его несправедливо, не обременяйте его недостаточно
сильным грузом, не загоняйте его так далеко, как он не прочный, и не стоит на
нем слишком много стоять».
Другой хадис передан известным рави по имени Зурара ибн Айюн:
«Имам Зейналабдин (а) двадцать раз ездил из Медины в Мекку на верблюде и
посетил Каабу. Он за двадцать раз никогда не бил верблюда. Каждый раз,
поднимая кнут, он говорил: «Я боюсь мести».
Когда верблюд имама умер, он приказал похоронить верблюда. Потому
что он служил хорошо, и черви не должны его съесть».
В дополнение к этому, как и в Коране, хадисы Пророка (мир ему и
благословение) и его Ахль аль-Байта (ас) упоминают некоторых животных и
подчеркивают их преимущества и недостатки. Среди животных, упомянутых
в хадисах, есть собаки, ослы, муравьи, рыбы, верблюды, овцы и десятки
других. Поскольку некоторые из этих животных вредны, их рекомендуется
убить или удалить из общественных мест. Например, есть хадисы об убийстве
некоторых собак и ядовитых змей. Конечно, необходимо обратить внимание
на то, что убийство этих животных должно быть не массовым, а в некоторых
необходимых случаях. Иначе равновесие в природе будет нарушено, эти
животные вымрут и т. д.
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Кроме того, животные, рекомендованные на убой, с большей
вероятностью причинят вред человеку. Например, в одном из своих хадисов
Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Убивайте змей и собак! В
частности, убейте того, у кого две белые полосы и короткий хвост. Потому
что эти два животных вызывают слепоту и выкидыш беременной женщины.
Современные научные исследования также подтверждают, что люди
могут заразиться при контакте с собаками, особенно с собаками некоторых их
пород. Потому что собаки болеют эхинококком, чесоткой, бешенством и т. д.
являются переносчиками таких заболеваний. Врачи также подтвердили, что
половозрелая форма червя эхинококка в основном паразитирует в тонком
кишечнике собак, кошек, волков и шакалов. Бешенство считается более
опасным. Заболевание, как считают многие, передается не только от укуса
собаки, но иногда и от прикосновения человека. Даже лизание собаки кожи
человека с раной на теле может привести к бешенству. При обнаружении это
заболевание приводит к 100% смерти. Потому что фактор болезни вызывает
распад мозга и быстро разрушает больного. Сюда входят собаки, которых
открыто кормят дома и во дворе. Известно, что кожа всех собак естественным
образом производит бактерии, которые представляют опасность для людей в
доме, особенно для детей. В то время, когда микроскоп и бактерии были
неизвестны, а технологии еще не были развиты, они были открыты Пророку
(мир ему и благословение) Всевышним.
Кроме того, в хадисах, где говорится об убийстве змей, отмечается, что
змеи очень опасны для человека и что необходимо держаться от них как
можно дальше. Потому что современная наука доказала, что змеиный яд
смертельно действует на человека. Ежегодно многие люди во всем мире
отравляются укусами змей и погибают.
Следовательно, убийство собак или змей, упомянутое в хадисе, связано с
божественной мудростью и предназначено для обеспечения здоровья людей.
Иначе думать не имеет никакого смысла. Потому что в одном хадисе Пророк
(мир ему и благословение) сказал: «У колодца умерла от жажды собака.
Безнравственная женщина израильтянка увидела его, сняла обувь, наполнила
их водой и напоила еѐ, так что она была прощена Богом». Это ещѐ раз
раскрывает великую награду за заботы о животных (2, хадис № 3321).
В хадисе не говорится, совершила ли эта женщина прелюбодеяние,
поливая свою собаку. Возможно, она остановилась и раскаялась. Главное в
хадисе состоит в том, что его сострадательное отношение к собаке привело к
прощению. Кроме того, из хадиса можно сделать вывод, что наш Всевышний
не зря сотворил ни одного живого или неживого существа. Все зависит от Его
мудрости.
В некоторых хадисах рекомендуется искать убежища у Всевышний,
когда мы слышим голоса некоторых животных. По этому поводу Мухаммад
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ибн Исмаил аль-Бухари передает хадис от Пророка (мир ему и
благословение):
«Когда вы слышите пение петуха, просите Бога о его достоинствах,
потому что он видит ангела. Но когда ты слышишь вой осла, найди убежище в
Боге, ибо он видит дьявола» (2, хадис № 3303).
Похожий хадис передал сефевидский ученый Аллама Маджлиси от
Имама Али (ас) (3, т. 64, с.5).
Отсюда еще раз ясно, что следует принимать во внимание мудрость
творения Всевышнего. Со всем живым существом, будь то маленькое
животное, нужно хорошо обращаться. Прощение грехов женщины,
совершившей прелюбодеяние, которое считается большим грехом в исламе,
потому что она напоила жаждущую собаку, является очень поучительным
событием.
В результате ислам требует, чтобы животных любили, использовали в
соответствии с их врожденными особенностями, загружали столько, сколько
они могут унести, давали пищу и воду вовремя, не били и лечили, когда они
больны. Основываясь на универсальных ценностях, данных нам нашей
религией, мы не должны оставаться равнодушными к судьбе животного мира,
мы все должны работать вместе, чтобы улучшить их благосостояние и
защитить их право на жизнь без страданий. Не будем забывать, что они
невинные создания. У них тоже есть право на жизнь.
Помимо всего этого, в нашем современном обществе существует древняя
традиция о животных. Это традиция устраивать борьбу животных, что
запрещено в исламе. Потому что наш Пророк (мир ему и благословение)
запретил подстрекать животных к драке. Сегодня такие соревнования, как бой
собак, петуха, верблюдов и коррида, были признаны и запрещены как
нарушение прав животных. Такие расы – не что иное, как угнетение созданий
Бога.
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ЧАСІВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ УКРАЇНІЗАЦІЇ
Діючий у сучасній Україні мовний закон, вочевидь, актуалізує історичні
сюжети, що пов'язані з процесами українізації. Концептом останньої
пронизана вся доба національно-культурного відродження кінця XVIII –
початку ХХ століття. Українізація стала важливим напрямком у діяльності
очільників Української національно-демократичної революції та боротьби за
збереження української державності 1917–1920 рр. Питання державного
статусу української мови було порушено в Радянській Україні під час
горбачовської перебудови, зреалізувавшись у відповідному законі у жовтні
1989 р. І, нарешті, процес українізації став визначальною складовою
гуманітарної політики у незалежній Україні.
У цій довгій вервечці подій проголошена у квітні 1923 р. ХІІ з'їздом
РКП(б) кампанія коренізації займає особливе місце. В українських умовах
вона передбачала, що, у термін до 1 січня 1926 р., під загрозою звільнення з
роботи представники партійної та державної гілок влади в УСРР, працівники
усіх її установ та відомств, закладів освіти, культури тощо дружньо та
синхронно заговорять мовою етносу, серед якого вони живуть і працюють.
Варто зазначити, що озвучені жорсткі умови були політично
вмотивованими (радянська влада прагнула збільшити коло своїх симпатиків) і
потребували досягнення швидкого успіху. Як це часто буває, сталося не так,
як гадалося, і кампанія значно розтягнулася у часі. Але, пролонгація справи,
дала позитивні результати – досягнення українізації зберігалися, як мінімум,
до середини 1950-х рр. Виключно українською послуговувалися науковці АН
УРСР під час своєї евакуації в Уфі (1941–1944 рр.), українська з середини
1930-х рр. стала мовою викладання у вітчизняних вишах, україномовні школи
впродовж 1930–1950-х рр. займали домінуюче становлення по всій УРСР. І,
навіть, тотальна русифікація, що розпочалася з 1960-х рр. не зруйнувала
такого здобутку, як україномовне книгодрукарство – мільйони тогочасних
примірників здатні вразити уяву будь-якого громадянина незалежної України.
Враховуючи зазначені параметри, науково затребуваною є актуалізація
дотичних до більшовицької українізації вітчизняних друків. Раритетом тих
часів слід вважати бюлетень «Голос українізатора» [1], що видавався
зусиллями колективу викладачів українознавства по радянських установах м.
Києва. Мусимо підкреслити, що, тотожних до названого, періодичних видань
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в УСРР–УРСР не існувало [2]. Журнал виходив у Києві, коштував 1 крб., але,
судячи з оголошень, у вільний продаж не надходив: усі охочі отримували його
за попереднім замовленням, яке надсилали на адресу редколегії: м. Київ, вул.
Горовіца, 4, Окрінспектура наросвіти, Укрлікнеп.
«Голос українізатора» почав виходити у 1926 р. Впродовж 1927 р.
вийшли 2-й та 3-й номери часопису. Останній складався з 6-ти розділів, а
саме, редакційна передовиця та актуальні політичні статті; методика
викладання української мови; програми з української мови; українізація вищої
школи; життя лекторського колективу; рецензії; бібліографія [1, с.87].
Проведений авторкою контент-аналіз дає підстави говорити, що колектив
викладачів української мови, що працювали у радянських установах міста
Києва, ставилися до справи цілком відповідально. Так, розповідаючи про
українізаційну роботу на Київщині, фахівці з неприхованою стурбованістю і,
навіть, обуренням писали про саботаж і "злісну ворожість" до українізації з
боку старих службовців, переконаних з дореволюційних часів у тому, що
"малороссийского языка не было и нет" [1, с.2], засвідчували позитивні
зрушення у справі, коли службовці "кинулися навчатися української мови",
але, водночас, писали про зневіру і формалізм, адже, у багатьох установах
було чути переважно російську мову і звучали пропозиції припинити
"даремно гроші переводити" [1, с.2-3]. Оцінюючи перебіг українізації у Києві,
викладачі писали, що "свіжу людину... вражає панування української мови на
всіх оголошеннях, наказах, афішах, тобто на зовнішніх виявах громадського
життя" [1, с.10]. Разом з тим, зовнішня українізованість, навіть у "дідусеві"
Києві, вступала у протиріччя з "надзвичайною кволістю справжньої
українізації" у громадському спілкуванні [1, с.10]. Автор власної методики
викладання української мови Михайло Мироненко підкреслював, що
величезна більшість радянських службовців, які під тиском обставини
звільнення з роботи українізуються, дивляться на українізацію, як на
"неприємний обов'язок" [1, с.13]. Між тим, розпорядження Комуністичної
партії Радянського Союзу та її політика на розвиток усіх національних мов та
культур народів СРСР, не залишали останнім жодного вибору.
На думку дописувачів журналу, процес вивчення української мови
мусить передбачати прищеплення свідомого ставлення до ідеї українізації і
загалом української культури – викладач повинен навчати усім елементам
українознавства, а не обмежуватися лише правилами вимови та правопису [1,
с.13,23]. Виходячи з цього, методична комісія лекторського колективу
м. Києва та Інспектура Київського Окружного Укрлікнепу ухвалили до
синхронного вжитку 32-годинну програму з української мови, 8-годинну – з
економічної географії України, 8-годинну – з історії та революційних рухів на
Україні, 16-годинну – з української літератури [1, с.27-34]. На сторінках
«Голосу українізатора» було надруковано "Програму з української мови для
осіб, що бажають мати кваліфікацію лектора української мови на курсах 1-го
циклу та викладачів української мови в трудшколах на старшому концентрі"
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[1, с.34-38]. Остання складалася з розділів загального мовознавства, уміщувала історію української мови, передбачала вивчення консонантизмів, морфологічних форм, синтаксису, діалектології та "теперішнього стану української
мови" [1, с.36-37]. У журналі уміщувався список методичної літератури, яку
мусив засвоїти претендент на посаду лектора української мови [1, с.85].
Позитивну оцінку, внаслідок піврічної перевірки на знання української
мови, здобув Київський сільськогосподарський інститут [1, с.39-44]. У звіті
говорилося, що 75% студентів українську мову знають, хоча, мова більшості
"схожа на російсько-український жаргон" [1, с.40]. Показники серед викладачів
були дещо строкатішими: добре знали мову 39 викладачів, що складало 36,5%
від загалу, з зауваженнями – 30 викладачів (28%), посередньо – 10 викладачів
(9,5%), не знали – 28 викладачів (26%) [1, с.40].
Актуальною дотепер ініціативою журналу виглядає "збирання відомостей з
історії дерусифікації" [1, с.45-46]. Фахівці закликали висвітлювати процес
дерусифікації в Україні не у його кінцевому чи прикінцевому стані, а у його
еволюції – "від зародків до останнього етапу" [1, с.45].
Серйозною бібліографічною розвідкою, розміщеною на сторінках «Голосу
українізатора», стало узагальнення українознавчого контенту тогочасних
часописів УСРР [1, с.62-76]. Назване дослідження провів М. Станіславський.
Але, найбільш показовим є список рекомендованої української
літератури, адже, тим, хто вивчав мову у ході більшовицької кампанії з
українізації, радили читати згодом заборонених авторів, як-от, В. Винниченка,
Б. Грінченка, М. Хвильового [1, с.77-84].
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ФРАНЦІШЕК РАВІТА-ГАВРОНСЬКИЙ
І ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ ЗОЛОТИХ ВОРІТ У КИЄВІ
Сучасна українська історична наука, розвиваючись самостійно після
радянського періоду, постійно збагачує свої знання про різні аспекти
минулого. І водночас цей процес неможливий без залучення багатьох джерел
інформації, що були свого часу недоступні чи малодоступні для опрацювання.
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Звернення до цих матеріалів і введення їх до наукового обігу з однієї сторони
лише збагачує ці знання, а з іншої сторони, дозволяє також переоцінити чи
уточнити ряд моментів.
До таких джерел в історії науки можна віднести й дослідження польського історика Францішека Равіти-Гавронського (1845–1930), уродженця
українського села на Вінничині. За свого життя багато уваги приділив
українській історії як у своїх наукових працях, так і у художніх творах. На
сторінках його творчості ми бачимо образи Богдана Хмельницького, Івана
Мазепи, гайдамаків, Тараса Шевченка… Зрозуміло, що всі його праці
спиралися на доступний тоді джерельний матеріал. Проте життя і творчість
самого історика, на жаль, сьогодні ще вивчені досить мало [1;2].
Однією із робіт цього польського історика стала публікація, присвячена
Золотим воротам – пам‘ятці архітектурного та оборонного зодчества ХІ
століття. Стаття «Золоті ворота у Києві» («Zlota brama w Kijowie») була
опублікована у 1915 році у спеціальному збірнику праць Ф. Равіти-Гавронського, присвяченому Києву. Ця публікація є найкращою і найповнішою у
польській історіографії, присвяченій Золотим воротам. На жаль, вона в
основному залишилася поза увагою вітчизняних істориків і майже не
використовувалася та не згадувалася, за рідкісними винятками, у більш
пізніших публікаціях. Наприклад, це дослідження лише згадував у своїй статті
«Київські укріплення і Золоті ворота» Леонід Добровольський у 1926 році, а
от відомий дослідник Сергій Висоцький у своїй книзі «Золотые ворота в
Киеве», найбільш повній з історії цієї пам‘ятки, виданій у 1982 році, взагалі
твір польського історика не відзначає, хоча, без сумніву, він йому був відомий.
Сам текст статті, про яку йдеться, має дві частини. Перша частина
присвячена давньоруському періоду в історії Золотих воріт, а друга – вже
більш пізнішим часам, хронологічно доведеним аж до 1830-х років.
Джерельну та історіографічну основу дослідження Францішека РавітиГавронського склали відомі на той час літописи, хроніки, опубліковані
документи та наукові праці, що з‘явилися переважно вже у ХІХ столітті.
Зокрема, дослідник спирався на польську хроніку Галла Аноніма, німецьку
Тітмара Мерзебурзького, Іпатіївський літопис, Йоахімовський літописець
тощо. Із усіх наукових досліджень, що з‘явилися на той час, історик віддав
перевагу творам Афанасія Кальнофойського, Августа-Людвіга фон Шльоцера,
Августа Бєльовського, митрополита Євгенія (Болховітінова), Михайла
Максимовича, Миколи Петрова та ін.
У першій частині своєї публікації дослідник досить детально розглядає
найдавнішу частину історії Золотих воріт. Тут він аналізує найдавніші
джерела і ставить питання про те, чи насправді під час походу Болеслава
Великого відбулася та подія, що стала визначальною для польської історії –
поява меча «Щербеця» – коронаційного меча польських королів. Як писав
дослідник «кожна легенда, хоч і не відповідає дійсності, містить частину
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істини, а іноді і всю її» [3, s.147]. З метою з‘ясування всіх деталей, історик
ретельно розглянув зміст всіх писемних джерел та залучив до свого розгляду
ще й топографічний аналіз Києва, здійснений на основі археологічних
матеріалів. При цьому значна частина оповіді стосувалася також питань,
дотичних до історії розвитку стародавнього міста від часів Аскольда і Діра.
Зрештою Францішек Равіта-Гавронський став схилятися до думки, що легенда
про меч «Щербець» все ж таки, не є переконливою у тому вигляді, якою її
подав Галл Анонім: «найпростіше, як письменнику, який не має можливості
перевірити оповідь, перенести пізнішу інформацію на попередню. Цю
помилку зробив Галл, зберігаючи передання лицарського звичаю, який все
більше забувався: про торкання мечем воріт захопленого міста. Тут також слід
шукати легенду про Щербець, котрий, якщо й вищербився, то напевне не на
мурованій брамі» [3, s.160].
В другій частині статті історик розглядав тему Золотих воріт уже в
контексті трансформації Києва і його життя у модерну добу. Він зауважував,
що пам‘ятка із цими процесами була безпосередньо пов‘язана своєю долею.
Водночас він із жалем зауважував, що жодного зображення Золотих воріт не
збереглося, а твердження Афанасія Кальнофойського про їх подібність
воротам Києво-Печерської лаври слід сприймати тільки через призму того, що
цей письменник «писав через шістсот років після побудови Золотих воріт, а
майже через 420 років після їх знищення; тому він покладався лише на
традицію» [3, s.162]. І в подальшому у своїй розповіді історик показує як
Золоті ворота вже поступово занепадали і їх «забували», оскільки вони вже не
відповідали потребам нового міста, в якому з‘явилася зовсім інша система
фортифікації. Проте більш детально він вже зупиняється на розкопках і
відкритті Золотих воріт у 1830-х роках, зокрема – на діяльності археологааматора Кіндрата Лохвицького. Можливо це видасться дивним, але особливу
роль у відкритті Золотих воріт Францішек Равіта-Гавронський відводить
діячам німецького походження («дуже важливу роль відіграли німці»),
зокрема історику фон Шльоцеру та генерал-фельдмаршалу Фабіану ОстенСакену. Така думка ґрунтується у нього на тому, що перший із них «створив
критичні основи для ранньої історії Росії», а другий здійснював «матеріальне
заохочення».
Описавши ж деякі фрагменти, пов‘язані із самими розкопками і
діяльністю Кіндрата Лохвицького, історик раптово, у кінці своєї статті, робить
далеко недвозначний підсумок: «Нас не цікавить подальша доля Золотих
Воріт з історичної точки зору» [3, s.168]. Таке завершення достатньо скрупульозної праці можна пояснити наступним. Ще на початку другої частини
свого твору Францішек Равіта-Гавронський пише: «Подальша історія Золотих
воріт може нас зацікавити настільки, наскільки Київ був пов‘язаний з нашою
історією. Повторюю тому коротко, що доля цих Воріт пов‘язана з долями
слави та нещасть двох сусідніх країн» [3, s.161]. У цих словах, власне і
71

Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 7 (12). 2021

відображається інтерес польського історика до Золотих воріт у Києві. Проте,
ці ж самі слова повністю можна перенести і на творчість багатьох інших
польських істориків, які звертали увагу на цю пам‘ятку. Передовсім вона їх
цікавила тільки з боку дотичності до польської історії.
Не дивлячись на те, що публікація Францішека Равіти-Гавронського
з‘явилася ще у 1915 році, вона до сих пір зберігає свою історіографічну
цінність. Хоча, зрозуміло, з того часу, в історичній науці вже з‘явилася значна
кількість публікацій, завдяки яким було суттєво поглиблено наші знання про
Золоті ворота і висловлено цілий ряд нових думок, завдяки чому було
переоцінено значення і роль пам‘ятки у житті Києва, всієї України та Східної
Європи. Проте, все ж таки, на сьогодні варто було б здійснити не лише
перевидання цієї статті, але й здійснити її переклад українською мовою,
супроводжуючи відповідними науковими коментарями.
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ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Розвиток держави і права як процес завжди перебуває під впливом
різноманітних факторів, що формують відповідні інститути в конкретних
історичних ситуаціях. Однак, сприйняття цих процесів науковцями інколи
відбувається достатньо механічно, без врахування тих особливостей, які
інколи відображаються у джерелах та поглядах сучасників тих подій. В
результаті можуть складатися достатньо хибні уявлення щодо реальних
державо- та правотворчих процесів [3].
Одним із таких джерел є твір відомого французького інженера і
картографа Гійома Левассера де Боплана (1600–1673) «Опис України»
(«Description d‘Ukranie») (1651), котрий у 1630-х рр. не просто побував в
Україні як подорожуючий, але й безпосередньо керував спорудженням
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фортифікаційних укріплень у містах Бар, Кременчук, Кодак та ін. Цінність
цієї роботи визначається перш за все оригінальним свідченням очевидця, його
баченням суспільно-політичних та соціально-економічних процесів на
українських землях і, звісно, функціонування тут державно-правових
інститутів.
З нашої точки зору, на жаль, твір Гійома Левассера де Боплана ще не
достатньо детально вивчений українськими науковцями (хоча його досліджували такі відомі фахівці як Богдан Барвінський, Кароль Бучек, Василь
Ляскоронський, Ілько Борщак, Ярослав Дашкевич та ін.). Головним чином на
нього звертають увагу як на матеріал щодо топографії, картографії, описів
природи, звичаїв населення, соціальних відносин і т.п. Разом з тим, не можна
не відзначити думку Ярослава Дашкевича, що «працю Боплана часто
використовували по-споживацькому, переважно вириваючи з неї окремі
факти…» [2, с.209]. Зокрема, практично майже не зверталася увага на «Опис
України» як інформативне джерело з історії держави і права. При цьому
важливо відмітити, що відображений у цій праці матеріал має безпосереднє
відношення не тільки до українських земель, але й до Речі Посполитої та
Кримського ханату.
Звісно, всі аспекти державно-правового життя на українських землях
Боплан не відобразив у своїй роботі. Проте, й мети такої він не ставив. Але
описуючи природні простори України, він не міг оминути особливості життя
місцевого населення. Тому й звертався до тих державно-правових аспектів, які
відрізняли цей край від інших земель. Автором було звернено увагу на
становище як селянства, козацтва і, зрозуміло й шляхти, на окремі аспекти
права в тодішній Україні.
Наприклад, щодо правового положення селянства в Україні у першій
половині ХVІІ ст. він пише: «…пани мають необмежену владу не тільки над
їхнім майном, але й над їхнім життям… Тому як трапляється, що ці бідні
селяни потрапляють у повну залежність до злих панів, то опиняються у ще
жалюгіднішому стані, ніж каторжани на галерах» [1, с.32]. Оцінюючи їх
положення, француз називав його не інакше як «рабство» і саме цим і
пояснював тодішнє збільшення рядів козацтва за рахунок збіглих селян.
Негативне ставлення до цього «рабства» з боку Г.Л. де Боплана зумовлювалося пануючими у тодішній європейській політико-правовій думці ідеями
свободи і природного права.
Оскільки Г.Л. де Боплан спеціально не вивчав правову систему,
структуру державного управління і суспільний устрій на українських землях,
його робота має й певні неточності, хиби. Адже він описував тільки те, що
бачив, чув і уявляв. Так, він вважав, що Київ у судово-адміністративному
відношенні поділявся на «чотири юрисдикції – юрисдикція єпископа,
юрисдикція воєводи… третя – війта і остання – юрисдикція шевенів і
консулів» [1, с.28]. А сучасний історик Наталя Яковенко, коментуючи ці
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слова, доводить, що він помилився, оскільки існувало насправді шість
юрисдикцій – єпископська, дві монастирські (Києво-Печерського і Михайлівського монастирів), замкова (воєводська, підвоєводська), зем‘янська (приватновласницька) і магістратська (з магдебурзьким правом) [1, с.132]. Та, все ж
таки, треба брати до уваги, що француз не заглиблювався саме в особливості
місцевого управління і підпорядкування, детально його не вивчав. До того ж,
він вважав Києво-Печерський монастир взагалі поселенням, окремим від
Києва [1, с.34].
У Г.Л. де Боплана ми знайдемо багато важливих матеріалів про устрій та
звичаї українського козацтва. Зокрема, він досить детально описує виборчий
процес у запорозьких козаків, деякі функції отамана [1, с.69-72]. В більшій
мірі всі його записи стосуються того життя козацтва, що пов‘язане із
питаннями здійснення його функцій у воєнний період, а не мирний час. Він
відзначає, що влада обраного гетьмана «необмежена аж до права стинати
голови і садити на палю тих, хто провинився», що похідний отаман «потрібен
тільки на певний час», що «під час походу ці люди дотримуються тверезості»,
що «отаман має на щоглі відзнаку» і т. д.
Побіжно зачепив де Боплан і українське духовенство. Проте, не
зупиняючись на його становищі в державі, відзначив лише підпорядкування
Константинопольському патріарху. Разом з тим, достатньо багато уваги
приділив внутрішньому життю Києво-Печерського монастиря.
Детально французький інженер зупиняється і на виборах короля в Речі
Посполитій, його повноваженнях, організації роботи представницьких органів
[1, с.98-100]; яскраво ілюструє розвиток державності своїми спостереженнями
про т. зв. «дворянську демократію»: «Велика знать насміхається над правосуддям і висилає чимале військо проти тих, хто розпочинає з нею процеси» [1,
с.101]. Вочевидь, його вражає та обставина, що «польські шляхтичі рівні у
правах, поміж ними немає вищих як у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та
інших землях… а король не владен ув‘язнити жодного шляхтича…» [1,
с.100,101].
Дещо менше інформації про державно-правовий устрій отримуємо на
сторінках цієї праці щодо Кримського ханату. Вона має дещо фрагментарний
характер. Це й зрозуміло, оскільки де Боплан, вочевидь не мав можливості
детально знайомитися з його устроєм, а за мету більше ставив ознайомитися із
військовою справою татар.
Таким чином, робота Г.Л. де Боплана «Опис України» є оригінальним
твором, в якому, крім інших матеріалів, відображаються ще й державні та
політико-правові явища на українських землях середини ХVII ст. І тому в
науковому плані це джерело заслуговує на ще більш детальне вивчення з
огляду не тільки на його інформаційність, але й з огляду на сприйняття і
оцінку автором державних і правових інститутів та їх роль у суспільному
розвитку.
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Криворізького державного педагогічного університету,
Україна, м. Кривий Ріг
КРАЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ КРИВОРІЗЬКОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО
В квітні 2021 року в Криворізькому державному педагогічному
університеті відбудуться вже традиційні VІІ історико-краєзнавчі читання
«Криворіжжя: погляд у минуле…» Ініціатором проведення читань в 2015 році
виступили кафедра історії України та правознавства та Музей історії КДПУ.
Також традиційно до участі в краєзнавчих читаннях запрошуються
науковці, викладачі, студенти, співробітники музеїв, архівні працівники,
краєзнавці-аматори, бібліотечні працівники, вчителі шкіл та учні старших
класів, працівники мас-медіа, представники громадських організацій.
До розгляду учасникам пропонується цікава та актуальна тематика:
– Концептуальні питання історичної регіоналістики.
– Кривий Ріг та населені пункти Криворізького району (як за сучасним,
так й історичним територіальним поділом) за давніх часів.
– Національні спільноти (загальна характеристика; окремі персоналії) та
їх вплив на економіко-культурні традиції місцевого населення.
– Топоніміка міста: минуле на сучасній мапі.
– Невідомі сторінки біографії визначних криворіжців.
– Часи великих випробувань в історії міста та долях містян (революції,
війни, голодомор, репресії, АТО, ООС).
– Волонтерство: традиції та реалії.
– Національно-визвольний рух на Криворіжжі у XX-XXI ст..
– Промислове, фінансове, науково-освітнє, релігійне та культурномистецьке Криворіжжя в історичній ретроспективі.
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– Історія підприємств, установ, закладів міста. Громадські та політичні
об'єднання Криворіжжя.
– Дослідники історії Кривого Рогу. Діяльність науково-освітніх та
культурних установ, громадських організацій, товариств, інтернет-спільнот в
напрямку дослідження та популяризації історії міста.
– Збережена пам'ять: спогади про людей або події, пов'язаних з історією
Кривого Рогу та Криворізького педагогічного.
До участі в Краєзнавчих читаннях приймаються мультимедійні проекти
та матеріали мемуарного характеру, присвячені певній події, особистості або
конкретному періодові іі життя; групі осіб (родині, колективу, колегам);
історичному етапу структури, установи тощо. Основними вимогами, що
висуваються до авторів є достовірність (з зазначенням джерела інформації),
дотримання хронології та толерантності у викладенні матеріалу.
За час свого існування Історико-краєзнавчі читання відбувалися у різних
форматах (пленарне та секційні засідання, круглий стіл тощо). За об'єктивних
обставин у 2020 році читання пройшли у форматі онлайн-конференції. В
такому ж форматі планується й проведення краєзнавчих читань у 2021 р.
Кожні читання мають – крім різнопланових розвідок – й провідну топтему.
Зокрема, топ-темою V читань (квітень 2019 р.) стало висвітлення подій
періоду Української революції 1917–1921 рр. крізь призму місцевої історії.
Представлені розвідки к.і.н., доцента А.В Тарасова щодо перебування
військовополонених австро-угорської армії на території Криворіжжя (1914–
1918 рр.); студента КДКЕТ І. Прожижка щодо військових формувань
Н. Махна, їх озброєння та тактики ведення війни (кер.: Василиненко Н.Б.);
студентки КДПУ К.Паньків щодо організаційно-гуманітарної діяльності
Ф. Нансена на території Криворізького повіту Катеринославської губернії в
20-х рр. XX ст.
Провідною темою VІ історико-краєзнавчі читання «Криворіжжя: погляд
у минуле…» (квітень 2020 р.) став 90-річний ювілей Криворізького державного педагогічного університету. Серед представлених авторських досліджень
є розвідки, присвячені першому десятиліттю роботи ЗВО та історії його навчальних корпусів (Г. Чурко, О. Мельник; КЗК "Міський історико-краєзнавчий
музей" КМР), традиціям студентської археологічної практики на базі Криворізького історико-краєзнавчого музею (І.О. Стеблина, КЗК "Міський історикокраєзнавчий музей" КМР), подіям встановлення меморіальної дошки на честь
П.І. Шевченка (М.П. Нікітенко, КЗК "Міський історико-краєзнавчий музей"
КМР), участі кафедри історії України та правознавства в реалізації Державної
програми "Реабілітовані історією" (доц. Н.А. Печеніна, КДПУ), хроніці подій
1960-х років в історії Криворізького педагогічного (В.А.Фінічева, КДПУ).
Краєзнавчі дослідження тривають, тому маємо надію, що дана робота
буде продовжена.
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ІРЛАНДСЬКЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: МОЖЛИВОСТІ
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПОГЛЯДУ
Динамічні зміни на Сході Європи на рубежі ХХ - ХХІ ст. надзвичайно
актуалізували питання нації, націоналізму, національної ідеї, а з іншого боку –
широкий комплекс імперської проблематики. У цьому контексті сама
національна ідея часом піддається ревізії, а то й того більше – деконструкції,
якщо вжити лексику постмодернізму. В окресленій проблематиці ірландське
питання не стало пріоритетним для українських науковців, принаймні воно не
набуло тієї актуальності, яка притаманна національним історіям народів
Центрально-Східної Європи. Подібна ситуація вимагає не просто оновлення
тематики, а й методологічних новацій, побудованих на розумінні історичного
пізнання як діалогу з минулим. Загалом цей діалог відбувається у трьох
площинах: історик і джерело; історик і його попередники; історик в
інтердисциплінарному середовищі. Метою тез є аналіз перших двох у контексті
ірландського питання, а третя постане лише побічно і, так би мовити,
імпліцитно.
Звертаючись безпосередньо до назви теми, вкажемо і на труднощі її
дослідження. Йдеться про практично недоступні британські архіви з ірландського питання, особливо за період 1916–1922 років, який і понині вважається
настільки «вразливим», що, за словами сучасного історика Джона Тоша, «всі
уряди без вагань навічно закривають доступ до документів» [1, с.56].
Штучно створені труднощі з архівами, безумовно, впливають на
дослідження теми, але з ряду причин не можуть бути нездоланою
перешкодою. До того ж і в цьому плані ситуація дещо змінюється.
По-перше, в останні роки через мережу Інтернет стали доступними
архівні матеріали, які виходять, так би мовити, з «ірландської» сторони [2].
По-друге, залишається великий масив опублікованих документів – як використаних свого часу радянськими істориками, так і тих, що з‘явилися на
рубежі ХХ–ХХІ ст. [3]. По-третє, існують загалом давно відомі збірки документів, до яких дослідники – російські, українські, англійські, чи навіть
ірландські – взагалі ніколи не звертались. Йдеться про документи з питань
мирних пропозицій та воєнних цілей [4]. Причина нехтування пов‘язана з
77

Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 7 (12). 2021

методологією дослідження і, як на перший погляд, банальна: в текстах
офіційних заяв британських воєнних цілей ірландці не згадуються.
Але пізнавальна ситуація змінюється при застосуванні більш сучасних
методів та підходів. Зауважимо, що йдеться не про категоричне заперечення
позитивістської методології, а лише про її ресурсну обмеженість, яку можна
компенсувати іншими дослідницькими стратегіями, реалізувавши у такий
спосіб «принцип доповненості». Безпосередньо мова йде про нині широко
визнані, хоча, на жаль, рідко застосовані, доробки семіотики. Засновники цієї
порівняно нової дисципліни велику увагу приділяли системі позатекстових
зв‘язків, загальнокультурному контексту, без відтворення якого текст,
створений в іншу епоху, не може бути адекватно сприйнятий [5]. Інакше
кажучи, перш ніж дізнаватися, що саме хоче повідомити автор (чи автори) і в
чому переконати, слід задатися питанням про те, чому він говорить саме так і
в такий спосіб, а що замовчує чи недоговорює. Попередній позатекстовий
аналіз дає змогу виявити приховані смисли повідомлення (англ. backward
significance – значення поза чимось), які часто бувають більш важливі, ніж
явні. Якщо основну увагу звертати не на самі тексти британських воєнних
цілей, а на умови їх створення (проекти, дискусії, поправки тощо), випливає
цікавий факт: уся національно-колоніальна фразеологія формувалася під
безпосереднім впливом формально не присутнього в текстах ірландського
фактора.
Стосовно ірландського питання надзвичайно важливим є також
постановка його у більш широкий контекст – як просторовий, так і
тематичний, причому обидва взаємопов‘язані. Щоб бути більш зрозумілим,
нагадаємо, що для англійської історіографії було і, до певної, залишається й
понині типове відокремлення ірландського національного питання від
національних рухів «за Каналом», тобто в континентальній Європі. У цьому
плані більш зрозумілою є позиція сучасного італійського історика Андреа
Граціозі, який, пропонуючи цілісну інтерпретацію європейської історії ХХ
століття, теж зосередив свою увагу насамперед на теренах Східної Європи,
але при цьому зробив ряд суттєвих зауважень, що прирівнюють ірландське
національне питання до тих, які потрясли Східну Європу. Більше того, автор
зумів подати його в якості своєрідного еталона [6].
Нові орієнтири дослідження відкриває також переосмислення у сучасній
літературі, головним чином західній, феномена «нації», «націоналізму» та
«національної держави», викликане процесами світової глобалізації, регіоналізації та конфедералізації. У цьому плані на найпильнішу увагу заслуговує
існуюча як в Британії, так і в Ірландії стійка інтелектуальна традиція,
прибічники якої твердять, що гомруль був реальною гарантією (obvious basis)
мирного вирішення англо-ірландського конфлікту. Коли і чому «партія
гомруля» втратила історичний шанс? Ці питання і до сьогодні залишаються
без остаточної відповіді.
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Ще один підхід – постановка ірландського питання в контекст ідеологічної боротьби в міжнародних відносинах 1914–1918 рр., перш за все – у
зв‘язку з проблемою «малих націй». Як відомо, британський уряд на чолі з
досвідченим політиком Д. Ллойд Джорджем демонстративно висловився (в
союзницькій ноті в січні 1917 р.) за «визволення пригноблених націй АвстроУгорщини» буквально через декілька місяців після розправи над учасниками
Ірландського повстання 1916 р. А в квітні 1918 р., попри всі застереження про
можливі наслідки, на ірландців поширили закон про загальну військову
повинність. Здається, в цих акціях немає ні логіки, ні здорового глузду.
У цьому зв‘язку доцільно звернутися до теоретичної спадщини Карла
фон Клаузевіца. Детально обгрунтовуючи «чисту логіку війни», відомий
теоретик особливо наголошував на «прагненні до крайнощів» [7]. Своєрідна
«гонка за лідером», прагнення будь-що його обійти, виграти кращу позицію –
все це притаманне не лише суто військовій сфері (вдосконалення техніки,
озброєння, стратегії й тактики ведення бою тощо), а й ідеології. В тотальній
війні тут так само реалізується «прагнення до крайнощів». Кожна з воюючих
сторін прагне обійти противника, зайняти передову позицію, перевершити
інших своєю радикальністю.
Елементи ідеологічної ескалації помітні вже на початку збройного
конфлікту, але особливо потужно динаміка кумулятивної радикалізації
ідеологічного дискурсу виявила себе на рубежі 1916–1917 рр., коли війна
набула тотального характеру. У боротьбі за нейтральні країни, особливо
США, обидві воюючі сторони суперничали заради популярності, створювали
ситуацію «взаємного залучення» у боротьбу за «права і свободи малих націй».
Тоді ж виявилася і певна особливість «прагнення до крайнощів» в
ідеологічній сфері, де лінія протистояння проходить і між союзниками. Таке
взаємне суперництво ще більше загострювало ідеологічне протистояння,
причому радикалізація ідеї «національного визволення» – це не результат
якихось непродуманих рішень, а вияв самої динаміки тотальної війни, суть
якої полягає в тому, що сьогоднішній радикалізм приречений стати поміркованістю дня завтрашнього. Саме в таких умовах всі мирні альтернативи
вирішення ірландського питання поступилися під кінець війни революційній.
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Україна, м. Кривий Ріг
ЦЕРКВА ГЕОРГІЯ ХОЗЕВІТА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ САДИБИ КАЧАНІВКА
Історія визначних українських історико–культурних осередків залишається
актуальним напрямом історичних досліджень. Історія чернігівської садиби
Качанівка вже понад ста років викликає значний інтерес, тому що її власники,
їх родичі та гості залишили значний слід у нашій історії, а сама садиба
збереглася до нашого часу, має статус Національного історико-культурного
заповідника, щороку її відвідають десятки тисяч людей. До архітектурного
комплексу Качанівки відноситься й церква, яку зараз називають Георгієвською, але фактично у 1828 р. її висвятили во ім‘я Георгія Хозевіта. Інших
церков Георгія Хозевіта в Україні поки ще не виявлено. Мета нашої публікації –
висвітлити історію церкви Георгія Хозевіта.
Спеціальних наукових досліджень, присвячених історії церкви Георгія
Хозевіта, поки ще немає. У 2012 р. нами було опубліковано статтю «Церква
і народна освіта в економіях Парафіївського маєтку Чернігівської губернії
ХІХ – поч. ХХ ст.: соціокультурні трансформації періоду модернізації поміщицьких господарств» [1]. Стислі наукові довідки без підпису автора зберігалися у науковому архіві Національного історико-культурного заповідника
«Качанівка» (далі – НІКЗК) [2]. Відомості з історії церкви зберігаються
у науковому дослідженні історії родини Тарновських, автором яких є
М.В. Тарновський, нащадок власників садиби Тарновських [3].
Церква була закладена у 1814 р. власником садиби Григорієм Яковичем
Почекою. Він придавав значну увагу церковному будівництву. У лютому 1811 р.
замість знищеної пожежею дерев‘яної Покровської церкви в с. Рожнівка він
розпочав будівництво нової кам‘яної Покровської церкви. Події війни з
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Наполеоном 1812 р. та витрати на допомогу народному ополченню не
дозволили своєчасно завершити будівництво Качановської церкви як і
перебудову самої садиби. Її будівництво було завершено у 1828 р. вже після
смерті подружжя Почек їх нащадком, Григорієм Степановичем Тарновським.
Ім‘я архітектора невідомо. Григорій Степанович Тарновський (1790–1853) був
відомим українським поміщиком-підприємцем, громадським діячем та
меценатом. Можливо тому ним було побудовано церкву во ім‘я преподобного
Георгія Хозевіта, діяння якого пов‘язані із Коломановою Лаврою у
Йорданській долині та Хузевитським монастирем, що знаходиться у пустелі
між Єрусалимом і Ієріхоном. Його іноків називали Хозевітами. Георгій
Хозевіт був відомий своїм праведним життям, безкорисною допомогою
людям, своїми мудрими проповідями.
Для будівництва церкви Тарновські обрали красиве місце, церква була
спроектована так, що створи дверей церкви та дверей парадного та паркового
фасаду палацу знаходилися на одній лінії, обидві споруди поєднувала парадна
в‘їздна алея з пішохідними алеями уздовж. До нашого часу церква втратила
деякі свої архітектурні частини, але й зараз зберігає свою красу, привертаючи
увагу та інтерес людей. Церква хрестоподібна у плані, мала великий купол,
Барабан над центральною частиною церкви мав напівциркульні вікна
напівкруглу абсиду, яка теж мала купол, що можна побачити на ескізі
художника О.О. Агіна [3, с.139]. Художник намалював також південний фасад
церкви, який, як і північний, мав чотириколонний портик (не збереглися до
нашого часу), триярусну надбрамну дзвіницю (зберігся лише першій ярус). Із
заходу симетрично дзвіниці були збудовані каплички, які раніше теж мали
двоколонні портики. Тарновські виділяли значні кошти на її оздоблення.
Церква мала іконостас роботи відомого качанівського майстра Якова [3, с.141]
і іконостас у притворі.
За описом ХІХ ст. церква була теплою, під час реконструкції наприкінці
ХІХ ст. було зроблено опалення системи Амосова (теплим повітрям),
встановлено спеціальну піч. Церква мала необхідне культове обладнання,
один престол во імя Георгія Хозевіта – 8 січня (ст. стиль). Власники
забезпечили церкву землею. Садибної землі було 3 дес., оранки – 24 та 9 дес.
сінокосу. Земля була відведена В.В. Тарновським – старшим (1810–1866)
відповідно зобов‘язанню П.А. Почеки 1825 р. В.В. Тарновський – старший
побудував для кліру церкви дерев‘яні дома з господарськими службами для
священика та псаломщика.
У ряду огорожі було дві невеликих кам‘яних сторожки: для охорони та
зберігання церковного майна. Близько від церкви В.В. Тарновським –
старшим було побудовано дерев‘яний двокімнатний будинок для ночівлі у
зимову пору прихожан, так як церква була приходською, знаходилася далеко
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від села. В.В. Тарновським на користь церкви було придбано банківський
державний 4 % безперервно-дохідний білет комісії гасіння боргів 1859 р. на
суму 5715 руб., з якого щороку церква отримувала 228 руб. (відсотками). Цей
капітал був пожертвуваний довічно. Для ремонту та обладнання храму ним
був придбаний для Георгіївської церкви ще один білет на суму 1000 руб.
Церква мала бібліотеку з 250 томів, 155 назв [4, арк.172-172 зв.].
За архівними документами священиками церкви Георгія Хозевіта були:
П. Косьменко (1839–1858), М. Подгорський (1858–1882), І. Крижанівський
(1882– у радянські часи зрікся сану). При церкві було початкове училище для
селянських дітей. І.В. Крижанівський мав педагогічну освіту, неодноразово
нагороджувався за освітню діяльність, у 1908 р. – орденом св. Анни. Йому
довелося пережити найгірші часи з історії церкви Георгія Хозевіта. Після
1917 р. церкву неодноразово грабували, йому погрожували фізичною
розправою. Відомий чернігівський краєзнавець К.І. Самбурський, знайомий
І.В. Крижанівського, у своєму «Щоденнику» 14 травня 1922 р. записав:
«Кажуть, що в Качанівці обкрадено церкву, викрадене усе срібло і усі
цінності» [5, с.392]. За архівними даними на 1927 р. у церкві було 7 дзвонів,
іконостас, іконостас у притворі, 6 коругв, 8 підсвічників, понад 50 церковних
книг, гробниця мармурова, 2 гробниці металевих, меблі та інше [2, арк.1]. У
30–40–ві рр. ХХ ст. церква була закрита, використовувалася як клуб.
Навколо церкви вже у середині ХІХ ст. почало формуватися невеликий
погост, там ховали не лише власників садиби, клір, але й близьких до них
людей. Зі сходу погост мав цегляну огорожу (не збереглася), із заходу –
огорожу із залізних граток, огорожі мали двоє воріт і дві хвіртки. З 1853 р.
церква стає родинною усипальнею. Власники садиби Григорій Степанович і
Ганна Дмитрівна Тарновські померли майже в один день на початку грудня
1853 р., їх поховали біля церкви, на могилах було встановлено великі дубові
хрести. Біля церкви було поховано І.І. Буліча, титулярного радника, власника
хутору Булічівський при с. Парафіївка Борзенького повіту, онука Миколи
Родіоновича, який колись мав землі, що увійшли до Парафіївського маєтку
Тарновських. І. І. Буліч був повіреним у справах Тарновських. Його підписи є
на майнових документах Тарновських. І. І. Буліч помер у червні 1840 р., біля
нього у 1852 р. було поховано його дочку Марію, над похованням було
встановлено чавунну плиту одну на двох, що збереглася до нашого часу.
У 1866 р. раптово помер власник Качанівки В.В. Тарновський – старший.
Його син, успадкував Качанівку, вирішив вшанувати пам'ять свого знаменитого батька. Він замовив білу мармурову гробницю для свого батька. Її виконували у майстерні Л. Ботта за проектом відомого архітектора І. Монігетті. У
цій роботі В.В. Тарновський – молодший брав особисту участь: за його
малюнками було виконано п‘єдестал гробниці. Чернігівська консисторія
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надала дозвіл до закінчення робіт залишити прах небіжчика непохованим. Під
дзвіницею церкви було влаштовано склеп. Під центральною частиною було
влаштовано приміщення, в якому можна було проводити богослужіння. Вхід
до склепу був з цього приміщення. З нього ж до церкви були гвинтові східці.
Влаштовуючи склеп, В.В. Тарновський – молодший викопав домовини
Григорія Степановича і Ганни Дмитрівни Тарновських, оббив їх малиновим
оксамитом, наказав встановити у нішах праворуч та ліворуч мармурового
саркофагу В.В. Тарновського – старшого [3, с.110]. На превеликий жаль, у
радянські часи усі поховання були знищені, до нашого часу збереглися лише
дві кришки мармурового саркофагу В.В. Тарновського, які використовувалися
як кам‘яні стільниці у кухні санаторних установ, що розміщувалися у садибі з
30-х рр. ХХ ст.
Ікони з церкви Георгія Хозевіта майже не збереглися. У 1948 р. рішенням
Чернігівського облвиконкому № 1576 від 27 травня Георгіївська церква була
передана курорту Качанівка і пристосована під клубну роботу, з того часу її
почали називати Георгієвською. Лише постановою Ради Міністрів УРСР від
24 серпня 1963 р. Георгіївська церква як пам‘ятка архітектури ХІХ ст. була
взята під охорону держави. З 24 листопада 1981 р. церква входить до палацово–паркового ансамблю НІКЗК. Церква потребує продовження реставраційних робіт, а її історія – подальшого вивчення.
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ЦЕНЗУРУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ІВАНА ФРАНКА ТА ФРАНКОЗНАВСТВА В УРСР
У ІІ ПОЛОВИНІ 1950-Х – НА ПОЧАТКУ 1960-Х РР.
За радянської доби інтелектуальне життя суспільства знаходилося під
ідеологічним наглядом Головного управління у справах літератури і
видавництв (Головліт), що реалізовувало тотальний контроль над творами
друку, стежило за процесом підготовки кінопродукції, здійснювало «селекцію»
репертуару та ін. У полі зору цензурного відомства постійно перебувала
бібліотечна, книготорговельна, видавнича справа тощо. Велике значення
приділялося контролю художньої літератури. Комуністична цензура, зважаючи на її антинаціональний (антиукраїнський) характер, повсякчасно намагалася інтернаціоналізувати та зобразити «друзями братнього російського
народу» видатних класиків української літератури, зокрема Івана Франка.
Світоглядні орієнтири письменника та засади його творчої діяльності подавалися відповідно до настанов більшовицької влади. Досить поширеною практикою став показ літератора як «революційного демократа», «подовжувача
традицій російського революційно-демократичного руху» тощо. Суспільнополітичні та філософсько-етичні погляди письменника висвітлювалися
виключно з позицій псевдохудожнього методу соціалістичного реалізму.
У ІІ половині 1950-х – на початку 1960-х рр. політично заангажовані
комуністичним режимом дослідники творчості І. Франка та редактори
реалізовували на практиці різні способи цензурного втручання у літературну,
публіцистичну і наукову спадщину письменника. Прикладом того стало
«зняття» з низки видань окремих творів автора, що не вкладалися в офіційний
ідеологічний шаблон і порушували критерії радянської міфотворчості. Такі дії
загрожували антинауковістю та замовчуванням фактів, без яких неможливо
було сформувати достовірне уявлення про світоглядні засади особистості.
Внаслідок того, як зазначав знаний український літературознавець Б. Кравців,
двадцятитомному виданню творів І. Франка, видрукуваному у Києві протягом
1950–1956 рр., бракувало таких відомих поезій, як: «Національний гімн» («Не
пора») (1880), «Ляхам» (1882), «Розвивайся ти, високий дубе» (1883),
«Січовий марш» (написаний на межі 1899–1890 рр.) [3, с.220], а також віршів
релігійної тематики, включених раніше до збірки «Із літ молодості» (побачила
світ 1914 р. у Львові) [6]. Очевидно, сам факт наявності у виданні поезій на
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кшталт «Хрест» заперечив би сформований більшовиками образ «войовничого атеїста», що на практиці не мав нічого спільного з духовними переконаннями письменника, який відводив релігії «досить вагому роль в житті
суспільства» [7, с.70]. Отже, вказане видання важко було назвати «повним».
У контексті реабілітаційних процесів періоду «хрущовської відлиги»
мали місце факти повернення зі спецфондів деяких видань з «політичними
дефектами» з метою проведення наукових досліджень. Так, у листі до
республіканського цензурного відомства від 26 липня 1956 р. Бібліотека
Академії наук зверталася з проханням дозволити передачу до фондів
відкритого користування низки видань для потреб науки. Серед них фігурував
і збірник «Привіт Іванові Франкові в сороколіття його письменницької праці
1874–1914» (Львів, 1916). Підкреслювалося, що цінність вказаної книги
обумовлювалася показом «тісних взаємозв‘язків» української і російської
літератур, наявністю розвідок про переклад творів письменника угорською і
польською мовами. На підставі того збірка була визнана корисним
посібником для вчених-літературознавців [12, арк.45]. Очевидно, невдовзі
прохання бібліотеки було узгоджене на вищому рівні.
Слід зауважити, що цензурування за часів СРСР зазнавали як твори
самого письменника, так і вчених-франкознавців. Скажімо, 13 квітня 1957 р.
начальник Головліту УРСР К. Полонник у службовій записці №167-с
інформував секретаря ЦК КПУ С. Червоненка з приводу надходження до
Львівської бібліотеки АН УРСР розвідки за авторством В. Дорошенка
«Великий Каменяр. Життя і заслуги Івана Франка», приуроченої до 100річного ювілею письменника та 40-х роковин від дня смерті, видрукованої
1956 р. у Вінніпегу за сприяння Комітету українців Канади. Згадане видання,
охарактеризоване дописувачем як «злісна націоналістична книжка», сформували розділи: «Франко – співець самостійної України», «Франко – ворог
комунізму». Очільник цензурного відомства підкреслював, що робота
«містить в собі брутальну лайку на адресу радянських літературознавців та
грубі антирадянські випади» [10, арк.110]. Зокрема, для ілюстрації антирадянської сутності видання наводилася низка цитат В. Дорошенка. Так, наприклад,
категоричне несприйняття викликало твердження дослідника про те, що
«…чорну неправду ширять про Франка московські червоні об‘єдинителі,
намагаючись зробити з нього свого однодумця, учня і послідовника їхніх
пророків, від Маркса почавши й на ―великих російських революціонерахдомократах‖, з таким ворогом українського національного руху, як
―несамовитий Вісаріон‖ скінчивши» [10, арк.111]. Від себе додамо, що
суттєву увагу у книзі літературознавець приділив саме проблемі перекручення
радянською владою, цілеспрямованого спотворення думок письменника і
приписування йому тез, далеких від дійсності, а також замовчування «його
самостійницьких поглядів». Наприкінці документа К. Полонником повідомлялося, що Львівському облліту надане розпорядження щодо термінового
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вилучення видання з обігу та передання його до спецфонду. Ставилося
питання про необхідність посилення нагляду за книгами і періодикою, які
надсилалися до України з «країн капіталістичного табору».
З доповідної записки до ЦК КПУ завідувача відділом пропаганди і
агітації ЦК КПУ Я. Пашка та завідувача відділом науки і культури ЦК КПУ
Ф. Овчаренка від 7 травня 1957 р. дізнаємось про активну підтримку даними
підрозділами ініціативи очільника Головліту. На прохання редактора
канадської газети «Українське життя» (органу партії «Українська прогресивна
еміграція»), П. Кравчука, висловлювалася пропозиція надсилати для
опублікування в ній статей державних і партійних діячів, учених та
письменників УРСР. Передбачалося також доручити директору Інституту
літератури АН УРСР академіку О. Білецькому, а також старшому науковому
співробітнику, кандидату філологічних наук Г. Вервесу підготувати з позиції
радянського літературознавства у відповідь критичну статтю про книгу
В. Дорошенка «Великий Каменяр» задля публікації у згаданому періодичному
виданні [11, арк.109].
Надалі наказом начальника Головного управління по охороні військових
і державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР М. Позднякова,
датованим 9 травня 1960 р., приписувалося вилучити з бібліотек громадського
користування та книготорговельної мережі ряд творів, серед яких значилися й
розвідки В. Дорошенка, присвячені літературній творчості та світоглядним
засадам діяльності І. Франка, а саме: «Іван Франко» (Львів, 1924; Львів, 1926),
«Іван Франко. Хто він був і за що ми його шануємо» (Львів, 1926), «Спис
творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання»
(Львів, 1918; Львів, 1930) [9, арк.15].
Таким чином, на підставі аналізу заявленої проблеми можна зробити
висновок, що за радянської доби твори І. Франка та франкознавчі дослідження
були об‘єктом пильної уваги органів цензури. У ІІ половині 1950-х – на
початку 1960-х рр. розповсюдженим способом цензурного втручання стало
«зняття» небажаних для офіційної влади творів письменника. Головним
критерієм показу світогляду та творчості літератора виступала відповідність
створюваного образу завданням комуністичної ідеології. Через замовчування,
фальсифікацію фактів, вилучення творів з обігу, передання «шкідливих»
видань до бібліотечних спецфондів висвітлення суспільно-політичних і
філософських поглядів письменника за радянських часів було далеким від
реальної картини і погрішало псевдонауковістю.
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Україна, м. Дніпро
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В
ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ
Становлення заводського сільськогосподарського машинобудування у
Таврійській губернії, попри наявність мережі дрібних майстерень та кустарного виробництва простих землеробських знарядь, розпочалося пізніше,
аніж у сусідніх губерніях. Згідно державної статистики, на поч. 1880-х тут
знаходився тільки один завод, що належав К.К. Веделю (з 1865 р.), де
вироблялися молотарки, приводи, соломорізки, плуги загальною вартістю до
20 тис. руб. [1, с.72-73]. Однак процеси «розорювальної лихоманки» та
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бурхливий розвиток зернового виробництва експортного спрямування, що
охопили насамперед материкові повіти губернії, спричинили відповідну
потребу у масовому серійному виробництві та забезпеченні господарів
новітньою землеробською технікою. Основними осередками популяризації
машинної праці та, відповідно, локалізації механічних закладів тут
виступали німецькі поселення (насамперед, молочанські менонітські колонії
Гальбштадтської та Гнаденфельдської волостей). Колишні майстерні,
власниками яких були переважно колоністи, перетворювалися на заводи із
виготовлення землеробських машин. Так, власник заводу в Ольгофельді
Мелітопольського повіту Я.Г. Нібур у 1882 р. спочатку відкрив майстерню
із з 2 – 3 підмайстрами, що досить скоро перетворилася фабрику із власною
ливарнею та 30 робітниками [2, с.31]. На 1910 р. тут вже вироблялося
товарів на 120 тис. руб, а працювало понад 100 робітників [3, с.1003-1013].
За спостереженнями віце-консула Гріна, у Приазов‘ї на 1890-ті рр.
поряд із кількома великими заводами діяла мережа дрібних майстерень,
нерідко із власними ливарнями, де виготовлялися примітивні, однак якісні
знаряддя праці [4, с.126]. Протягом 1880-1890-х рр. у межах Таврійської
губернії, здебільшого у колоніях, заснували свої підприємства Г.Г.Франц та
П.П. Шредер (1880, к. Гальбштадт); А.Я. і В.Я. Классени (1886 р., с. Кизіяр),
Я.В. Янцен і К.А. Нейфельд (1893, к. Сергіївка), Г. Кольб і А. Шац (1894,
с. Ней-Нассу), Й.Й. Крігер (1895, м. Орєхов) та ін. [3, с.1003-1013; 43, с.31].
Вони орієнтувалися на місцевих споживачів і випускали різноманітну землеробську техніку та знаряддя праці – букери, сівалки, жниварки, молотарки
колоністського типу, що приваблювали простотою у використанні та
експлуатації.
Однак найбільше підприємство з виробництва сільськогосподарської
техніки у Таврійській губернії, навколо якого сформувався новий осередок
галузі, знаходилося у м. Бердянськ та належало англійцю Джону Едварду
Грієвзу. Серед сучасників завод Дж. Грієвза отримав славу найбільшого у
Європі.У 1876 р. він відкрив у Бердянську склад землеробських знарядь
праці із невеликою майстернею, а у 1883 р. – механічний ливарний завод [5,
с.29; 6, р.156].
Масовий випуск жниварок-«лобогрогрійок» став «візитівкою» заводу
Дж. Грієвза у Таврійській губернії. У 1886 р. було вироблено понад 300
жниварок, у 1890-х рр. – понад 3 тис., а на поч. ХХ ст. – близько 20 тис.
жниварок [7, с.17-18]. Крім того, на підприємстві виготовляли плуги – близько
50 тис., віялки – 3 тис., зерноочисні машини, молотарки тощо.
Якщо більшість таврійських підприємців орієнтувалися на місцевих
покупців, то Дж. Грієвз намагався розширити межі споживчого ринку та
постачав продукцію до Румунії та Болгарії [7, с.17-18]. Також географія
продажу дещо розширився за рахунок переселенців з південних губерній
Росії, які у 1910 р. зі складів Переселенського управління придбали 3,7 тис.,
у 1912 р. – 4,7 тис. «лобогрійок» через «значну до них звичку» [8, с.266-267].
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Скасування у 1898 р. ввізного мита на сільгоспмашини, що не
вироблялися в Росії, сприяло появі на ринку жниварок-снопов‘язалок та
жниварок-самоскидок «нового покоління». Якщо протягом 1899–1904 рр.
кількість ввезених жниварок і сінокосарок практично не змінилася, то
протягом 1905–1909 рр. поступально зросла у понад 5 разів [9, ч. 2 с.184]. З
метою збереження потенційних покупців Дж. Грієвз розпочав виробництво
самоскидальних жниварок та став найбільшим виробником. Обсяги їхнього
виробництва за 10 років зросли у 43 рази і становили: у 1900 р. – 25 шт., у
1902 р. – 300, у 1905 р. – 400, у 1907 р. – 725, у 1909 р. – 1 075 шт. [10, с.56].
Наприкінці ХІХ ст. підприємство Дж. Грієвза зазнало зазнало реструктуризаційних змін. На відміну від конкурентів сусідніх губерній, які вбачали
зміцнення своїх позицій за рахунок внутрішнього об‘єднання зусиль, він
вдався до залучення іноземних інвестицій. У 1899–1900 рр. завод перейшов
у власність Бельгійського анонімного товариства та отримав назву «Торгівельно-промислове анонімне товариство Джон Грієвз і Ко в Бердянську», де
Дж. Грієвз та Г. Грієвз були директорами–розпорядниками [5, с.30; 11, с.3637]. Основний капітал товариства становив 3 мільйони франків, на заводі
працювало до 1,5 тис. робітників, а склади продукції знаходилися також у
Харкові, Челябінську, Семипалатинську та Омську [12, 869Б].
Означені новації сприяли нарощуванню виробничих обсягів підприємства. У 1908 р. на двох найбільших заводах Бердянська – власне його та
підприємства «Вдова Матіас і сини» було виготовлено 5 тис. жниварок і
двигунів, 6 тис. сівалок, 12 тис. плугів тощо загальною вартістю понад
1,5 млн. руб. [7, с.47]. А вже 2 роки потому обсяги вироблених машин
виключно його заводу досягли означеного грошового показника [3, с.10031013]. На сільськогосподарській виставці в Катеринославі у 1910 р. продукція заводу Дж. Грієвза отримала велику та малу золоті та срібні медалі в
номінації «Сільськогосподарські машини та знаряддя» [9, ч.2 с.260,280].
Сам Дж. Грієвз, наголошуючи на провідному місці галузі сільськогосподарського машинобудування в аграрному секторі південних губерній
Росії, називав Бердянськ та його околиці одним із її осередків. Дійсно, на
1910 р. тут знаходилося принаймні 7 підприємств, які щорічно випускали
сільськогосподарської техніки на сотні тисяч рублів кожне, та розгалужена
мережа дрібних майстерень та кустарних виробництв [17, с.1003-1013].
Підприємства з «бердянського осередку» не складали жорстку конкуренцію заводам сусідніх повітів. Про це свідчать високі щорічні показники
випуску сільськогосподарських машин на згадуваних заводах менонітів«першопрохідців» у Мелітопольському повіті: Л. Нібура, Я. Янцена та
К. Нейфельда, Г. Кольба і А. Шаца (які, до речі, також активно переходили
до акціонерних форм власності), та «новачків» – Товариства «Кацен
Д. Віленський Ф. і Ко». спадкоємців В.І. Хімцова – у Симферопольському
повітах, що становили від 120 до 343 тис. руб. [3, с.1003-1013].
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Наявність в Таврійській губернії стабільного локального попиту на
сільськогосподарську техніку сприяло становленню мережі підприємств,
стратегія розвитку яких полягала в удосконаленні місцевої (переважно
колоністської) та закордонної техніки відповідно до господарських запитів
місцевих споживачів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Освіта України перебуває в стадії реформування та запровадження
європейських стандартів та якості освіти в організації навчально-виховного
процесу в закладах загальної середньої освіти. Базуючись на нормативноправовій базі України і перш за все пoлoжeнняї Кoнcтитуцiї oбoв‘язкoвicть
пoвнoї зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти, зaбeзпeчeння дocтупнocтi i бeзoплaтнocтi
пoвнoї зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти пoклaдaє нa дeржaву oбoв‘язoк cтвoрити
умoви для бeзoплaтнoгo здoбуття тaкoї ocвiти в дeржaвних i кoмунaльних
зaклaдaх ocвiти. Бeзoплaтнicть здoбуття грoмaдянaми ocвiти зaбeзпeчуєтьcя
фiнaнcувaнням зaклaдiв ocвiти зa рaхунoк дeржaвних i мicцeвих бюджeтних
acигнувaнь згiднo з визнaчeними зaкoнaми тa iншими прaвoвими aктaми
нoрмaтивaми їх фiнaнcoвoгo i мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння, щo,
oднaк, нe виключaє мoжливocтi їх фiнaнcувaння зa рaхунoк рoзвитку
пoзaбюджeтних мeхaнiзмiв зaлучeння дoдaткoвих кoштiв, як цe визнaчeнo
зaкoнoдaвcтвoм прo ocвiту.
Упрaвлiння зaклaдoм ocвiти мoжнa рoзглядaти в дeкiлькoх вимiрaх, a
caмe [4, c.99]:
– як дiяльнicть oргaнiв викoнaвчoї влaди щoдo рeaлiзaцiї дeржaвнoї
ocвiтньoї пoлiтики в cиcтeмi зaклaдiв ocвiти;
– як cклaдoвa чacтинa зaгaльнoнaцioнaльнoї cиcтeми упрaвлiння ocвiтoю;
– як oргaнiзуючий, кooрдинуючий i рeгулюючий впливи cуб‘єктiв
упрaвлiння зaклaду ocвiти нa влacнe caм зaклaд ocвiти з мeтoю рeaлiзaцiї
визнaчeних мeти, цiлeй, зaвдaнь цьoгo зaклaду, якi пoвиннi бaзувaтиcя нa
прioритeтaх дeржaвнoї ocвiтньoї пoлiтики.
У Нaцioнaльнiй cтрaтeгiї рoзвитку ocвiти в Укрaїнi нa пeрioд дo 2021 рoку
[2] визнaчeнo мeту, cтрaтeгiчнi нaпрями тa ocнoвнi зaвдaння дeржaвнoї
пoлiтики у cфeрi ocвiти.
Cт. 24 Зaкoну Укрaїни «Прo ocвiту» [3] вcтaнoвлeнo, щo cиcтeмa
упрaвлiння зaклaдaми ocвiти визнaчaєтьcя зaкoнoм тa уcтaнoвчими
дoкумeнтaми. Iншими cлoвaми, тaкe упрaвлiння рeглaмeнтoвaнe дeржaвoю, її
зaкoнoдaвчoю гiлкoю влaди, cуб‘єктoм якoї є Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни
(пaрлaмeнт), упoвнoвaжeнoї приймaти вiдпoвiднi зaкoнoдaвчi aкти. Уcтaнoвчi
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дoкумeнти – цe пiдзaкoннi aкти, якi рoзрoблeнo нoрмoтвoрцями нa ocнoвi
пoлoжeнь Зaкoну Укрaїни «Прo ocвiту» [3] тa якi дeтaлiзують прoцec, змicт,
cутнicть, мeтoди тa фoрми упрaвлiння зaклaдoм ocвiти. Oбoв‘язкoвoю умoвoю,
якa мaє бути пeрeдбaчeнa в уcтaнoвчих дoкумeнтaх зaклaду ocвiти є рoзмeжувaння кoмпeтeнцiї зacнoвникa (зacнoвникiв), iнших oргaнiв упрaвлiння
зaклaду ocвiти тa йoгo cтруктурних пiдрoздiлiв вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa.
Упрaвлiння зaклaдoм ocвiти в мeжaх пoвнoвaжeнь, визнaчeних зaкoнaми
тa уcтaнoвчими дoкумeнтaми пeвнoгo зaклaду, здiйcнюють нacтупнi cуб‘єкти
cиcтeми упрaвлiння тaким зaклaдoм:
– зacнoвник (зacнoвники);
– кeрiвник зaклaду ocвiти;
– кoлeгiaльний oргaн упрaвлiння зaклaду ocвiти;
– кoлeгiaльний oргaн грoмaдcькoгo caмoврядувaння;
– iншi oргaни, пeрeдбaчeнi cпeцiaльними зaкoнaми тa/aбo уcтaнoвчими
дoкумeнтaми зaклaду ocвiти.
Зacнoвникoм ЗЗCO мoжe бути oргaн дeржaвнoї влaди вiд iмeнi дeржaви,
вiдпoвiднa рaдa вiд iмeнi тeритoрiaльнoї грoмaди (грoмaд), фiзичнa тa/aбo
юридичнa ocoбa (зoкрeмa рeлiгiйнa oргaнiзaцiя, cтaтут (пoлoжeння) якoї
зaрeєcтрoвaнo у вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм пoрядку), рiшeнням тa зa
рaхунoк мaйнa яких зacнoвaнo ЗЗCO aбo якi в iнший cпociб вiдпoвiднo дo
зaкoнoдaвcтвa нaбули прaв i oбoв‘язкiв зacнoвникa [3]. Зacнoвник мaє прaвo
cтвoрювaти ЗЗCO вiдпoвiднo дo лiцeнзiйних умoв прoвaджeння ocвiтньoї
дiяльнocтi у cфeрi зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти. Бiльш дoклaдний пeрeлiк прaв
Зacнoвникa щoдo упрaвлiння зaклaдoм ocвiти вcтaнoвлeнo cт. 25 Зaкoну
Укрaїни «Прo ocвiту» [3], a тaкoж уcтaнoвчими дoкумeнтaми цьoгo зaклaду.
Cлiд вiдмiтити, щo Зacнoвник нe мaє прaвa втручaтиcя в дiяльнicть
зaклaду ocвiти, яку вiн здiйcнює згiднo визнaчeних прaв. Рaзoм з тим,
Зacнoвник мoжe дeлeгувaти oкрeмi cвoї пoвнoвaжeння oргaну упрaвлiння,
нaглядoвiй рaдi зaклaду ocвiти. Дo ocнoвних oбoв‘язкiв Зacнoвникa мoжнa
вiднecти: зaбeзпeчeння, утримaння тa рoзвитoк мaтeрiaльнo-тeхнiчнoї бaзи
зacнoвaнoгo ним ЗЗCO вiдпoвiднo дo вимoг cтaндaртiв ocвiти тa лiцeнзiйних
умoв; зaбeзпeчeння в ЗЗCO бeзпeрeшкoднoгo ceрeдoвищa для учacникiв
ocвiтньoгo прoцecу, зoкрeмa для ociб з ocoбливими ocвiтнiми пoтрeбaми.
Зaклaди ocвiти, щo зaбeзпeчують здoбуття зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти
мoжуть бути тaких трьoх типiв:
– пoчaткoвa шкoлa;
– гiмнaзiя;
– лiцeй.
Здoбуття зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти тaкoж мoжуть зaбeзпeчувaти зaклaди
прoфeciйнoї (прoфeciйнo-тeхнiчнoї), фaхoвoї пeрeдвищoї, вищoї ocвiти тa iншi
зaклaди ocвiти, зoкрeмa мiжшкiльнi рecурcнi цeнтри (мiжшкiльнi нaвчaльнoвирoбничi кoмбiнaти), щo мaють лiцeнзiю нa прoвaджeння ocвiтньoї
дiяльнocтi у cфeрi зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти.
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Пoчaткoвa шкoлa, гiмнaзiя тa лiцeй мoжуть функцioнувaти як oкрeмi
юридичнi ocoби aбo як cтруктурнi пiдрoздiли iншoгo зaклaду ocвiти (зoкрeмa
ЗЗCO I-II, II-III чи I-III cтупeнiв).
Лiцeї функцioнують, як прaвилo, як caмocтiйнi юридичнi ocoби. ЗЗCO,
щo рeaлiзує ocвiтнi прoгрaми нa дeкiлькoх рiвнях зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти,
мaє тип зaклaду вищoгo рiвня, нa якoму прoвaдитьcя ocвiтня дiяльнicть.
ЗЗCO мoжуть cтвoрювaти у cвoєму cклaдi клacи (групи) з вeчiрньoю
(зaoчнoю), диcтaнцiйнoю фoрмoю нaвчaння, клacи (групи) з пoглиблeним
вивчeнням oкрeмих прeдмeтiв, cпeцiaльнi тa iнклюзивнi клacи для нaвчaння
дiтeй з ocoбливими ocвiтнiми пoтрeбaми.
ЗЗCO нeзaлeжнo вiд пiдпoрядкувaння, типiв i фoрми влacнocтi мoжуть
мaти у cвoєму cклaдi cтруктурнi пiдрoздiли, у тoму чиcлi фiлiї, iнтeрнaти з
чacткoвим aбo пoвним утримaнням здoбувaчiв ocвiти, у тoму чиcлi зa рaхунoк
зacнoвникa.
ЗЗCO для здiйcнeння cтaтутнoї дiяльнocтi мoжe нa дoгoвiрних зacaдaх
oб‘єднувaтиcя з iншими юридичними ocoбaми, cтвoрюючи ocвiтнi, ocвiтньoнaукoвi, нaукoвi, ocвiтньo-вирoбничi тa iншi oб‘єднaння, кoжeн iз учacникiв
якoгo збeрiгaє cтaтуc юридичнoї ocoби.
ЗЗCO мoжe вхoдити дo cклaду ocвiтньoгo oкругу, a тaкoж мaти cтaтуc
oпoрнoгo. Пoлoжeння прo ocвiтнiй oкруг тa oпoрний ЗЗCO зaтвeрджуєтьcя
Кaбiнeтoм Мiнicтрiв Укрaїни [3].
Згiднo з нoвим Зaкoнoм Укрaїни «Прo ocвiту» [3] дирeктoри ЗЗCO
мoжуть зaймaти cвoю пocaду нe бiльшe 2 cтрoки, кoжний пo 6 рoкiв. Для ociб,
щo признaчaютьcя нa пocaду дирeктoрa впeршe, пeрший тeрмiн пoвнoвaжeнь
cтaнoвить 2 рoки. Прихильники цiєї нoрми зaзнaчaють, щo цe пocприяє
oнoвлeнню упрaвлiнcьких кaдрiв в ЗЗCO, дacть змoгу зaлучити в шкoли
мoлoдих i прoгрecивних вчитeлiв та управлінців від освіти. Утiм, ця нoрмa
мoжe мaти й нeгaтивнi нacлiдки. Зoкрeмa, мoвa йдe прo ciльcькi ЗЗCO, яким
притaмaннa нeдocтaчa вчитeлiв. Вiдпoвiднo, в ciльcьких ЗЗCO з дeкiлькoмa
вчитeлями рeaлiзувaти цe пoлoжeння зaкoну будe дe-фaктo нeмoжливo. Тaкoж
cлiд врaхoвувaти, щo вcтaнoвлeний мaкcимaльний cтрoк пeрeбувaння нa
пocaдi дирeктoрa шкoли 12 рoкiв є знaчним. Цe вiдпoвiдaє пoвнoму циклу
шкiльнoї ocвiти. Вaртo визнaти, щo для рeaльнoгo пoнoвлeння упрaвлiнcьких
кaдрiв пoтрiбнo кoрoтшi cтрoки пeрeбувaння нa цiй пocaдi [1].
Рoзкривaючи cутнicть упрaвлiння зaклaдoм ocвiти в кoнтeкcтi
пeрeтвoрeнь, здiйcнювaних cьoгoднi в вiтчизнянiй гaлузi ocвiти, вaжливo, нa
нaшу думку aкцeнтувaти нa принципaх, нa яких пoвиннa бaзувaтиcя ocвiтня
дiяльнicть, a вiдтaк, – упрaвлiння ЗЗCO. Тaкi принципи визнaчeнo cт. 6 Зaкoну
Укрaїни «Прo ocвiту» [3], ocнoвoпoлoжним з яких є принцип рiвних
мoжливocтeй для вciх щoдo oтримaння ocвiти, a тaкoж: людинoцeнтризм;
вeрхoвeнcтвo прaвa; зaбeзпeчeння якocтi ocвiти тa якocтi ocвiтньoї дiяльнocтi;
зaбeзпeчeння рiвнoгo дocтупу дo ocвiти бeз диcкримiнaцiї зa будь-якими
oзнaкaми, у тoму чиcлi зa oзнaкoю iнвaлiднocтi; рoзвитoк iнклюзивнoгo
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ocвiтньoгo ceрeдoвищa, у тoму чиcлi у зaклaдaх ocвiти, нaйбiльш дocтупних i
нaближeних дo мicця прoживaння ociб з ocoбливими ocвiтнiми пoтрeбaми;
нaукoвий хaрaктeр ocвiти; рiзнoмaнiтнicть ocвiти; цiлicнicть i нacтупнicть
cиcтeми ocвiти; прoзoрicть i публiчнicть прийняття тa викoнaння
упрaвлiнcьких рiшeнь; вiдпoвiдaльнicть i пiдзвiтнicть oргaнiв упрaвлiння
ocвiтoю тa зaклaдiв ocвiти, iнших cуб‘єктiв ocвiтньoї дiяльнocтi пeрeд
cуcпiльcтвoм; iнcтитуцiйнe вiдoкрeмлeння функцiй кoнтрoлю (нaгляду) тa
функцiй зaбeзпeчeння дiяльнocтi зaклaдiв ocвiти; iнтeгрaцiя з ринкoм прaцi;
cвoбoдa у вибoрi видiв, фoрм i тeмпу здoбуття ocвiти, ocвiтньoї прoгрaми,
зaклaду ocвiти, iнших cуб‘єктiв ocвiтньoї дiяльнocтi; aкaдeмiчнa
дoбрoчecнicть; aкaдeмiчнa cвoбoдa; фiнaнcoвa, aкaдeмiчнa, кaдрoвa тa
oргaнiзaцiйнa aвтoнoмiя зaклaдiв ocвiти у мeжaх, визнaчeних зaкoнoм;
гумaнiзм; дeмoкрaтизм; єднicть нaвчaння, вихoвaння тa рoзвитку; фoрмувaння
уcвiдoмлeнoї пoтрeби в дoтримaннi Кoнcтитуцiї тa зaкoнiв Укрaїни,
нeтeрпимocтi дo їх пoрушeння; фoрмувaння пoвaги дo прaв i cвoбoд людини,
нeтeрпимocтi дo принижeння її чecтi тa гiднocтi, фiзичнoгo aбo пcихiчнoгo
нacильcтвa, a тaкoж дo диcкримiнaцiї зa будь-якими oзнaкaми; фoрмувaння
грoмaдянcькoї культури тa культури дeмoкрaтiї; фoрмувaння культури
здoрoвoгo cпocoбу життя, eкoлoгiчнoї культури i дбaйливoгo cтaвлeння дo
дoвкiлля; нeвтручaння пoлiтичних пaртiй в ocвiтнiй прoцec; нeвтручaння
рeлiгiйних oргaнiзaцiй в ocвiтнiй прoцec (крiм випaдкiв, визнaчeних цим
Зaкoнoм); рiзнoбiчнicть тa збaлaнcoвaнicть iнфoрмaцiї щoдo пoлiтичних,
cвiтoглядних тa рeлiгiйних питaнь; дeржaвнo-грoмaдcькe упрaвлiння; дeржaвнoгрoмaдcькe пaртнeрcтвo; дeржaвнo-привaтнe пaртнeрcтвo; cприяння нaвчaнню
впрoдoвж життя; iнтeгрaцiя у мiжнaрoдний ocвiтнiй тa нaукoвий прocтiр;
нeтeрпимicть дo прoявiв кoрупцiї тa хaбaрництвa; дocтупнicть для кoжнoгo
грoмaдянинa вciх фoрм i типiв ocвiтнiх пocлуг, щo нaдaютьcя дeржaвoю.
Забезпечивши вище зазначені чинники можна сподіватися в Україні на
покращення якості освіти та ефективність управління нею.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В АНТИКРИЗОВОМУ ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Сучасний стан сфери охорони здоров‘я в Україні перебуває в процесі
реформування та інноваційних перетворень, які базуються на позитивному
зарубіжному досвіді різних країн світу, зокрема ЄС, США, Ізраїлю тощо.
Процес реформування припав на період криз в соціально-економічній,
політичній сферах та охороні здоров‘я яку до всього іншого штормить від
пандемії COVID-19. Важливу роль в цьому процесі антикризового публічного
управління відіграє інформаційно-аналітична діяльність, яка пов‘язана з
опрацюванням, збереженням та поширенням інформації у сфері публічного
управління сферою охорони здоров‘я.
Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового публічного
управління в сфері охорони здоров‘я в період пандемії – це сукупність
технологій, засобів, форм та методів збору інформації про стан суспільства
вцілому та тих, хто вражений пандемією, її обробка і характеристика об‘єкту
управлінського впливу (на процеси упередження, профілактики, лікування та
інші процеси), специфіки застосовуваних прийомів щодо діагностики, аналізу
та синтезу, оцінки наслідків та запобіжних заходів на підставі прийнятих
публічних рішень [1, с.35-39].
Сучасну систему інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового
публічного управління в сфері охорони здоров‘я можна визначити наступним
чином: це сукупність сформованих організаційно-правових, інформаційних,
методологічних, програмно-технологічних та інших компонентів, що
забезпечує якість прийнятих публічно-управлінських рішень на підставі
використання інформаційних ресурсів та технологій [2].
Управлінські структури сфери охорони здоров‘я в період пандемії
COVID-19, як суб‘єкти системи інформаційно-аналітичного забезпечення
антикризового публічного управління постійно взаємодіють із інформаційним
середовищем, визначають та регулюють рух інформації, опрацьовують та
аналізують тенденції загроз та на цій основі, розробляють рекомендації для
прийняття антикризових публічно-управлінських рішень, удосконалення
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оптимального управлінського впливу на епідеміологічний стан суспільства та
досягнення цілей антикризового управління.
Використовуючи інформаційно-аналітичну систему в антикризовому
публічному управлінні в період пандемії необхідно чітко уявляти, а для чого
вона існує, і чим може допомогти в складному неоднорідно протікаючому
процесі в різних регіонах України, враховувати специфіку діяльності сфери
охорони здоров‘я, її посадових осіб та управлінських регіональних структур
щодо прийняття адекватних управлінських рішень [3].
В період антикризового публічного управління інформаційно-аналітична
система повинна забезпечувати виконання наступних завдань:
моніторинг епідеміологічного стану об‘єкта управління, як на загально
державному так і регіональному рівнях;
контроль за виконанням управлінських рішень та визначення ефективності
застосовуваних методів, засобів, форм та механізмів виконання;
аналіз зовнішніх та внутрішніх кризовий ситуацій та прогнозування їх
розвитку та впливу на них;
аналіз обґрунтованості прийнятих публічних рішень в стані пандемії та їх
юридичної правомірності;
експертиза адекватності пропонованих управлінських рішень, в сфері
охорони здоров‘я, щодо виявлених проблем та станів в період пандемічної
кризи українського суспільства.
Антикризові управлінські структури сфери охорони здоров‘я, в період
пандемії, як суб‘єкти системи інформаційно-аналітичного забезпечення
взаємодіючи з інформаційним середовищем врегульовують потоки
інформації, проводять моніторинг сучасного стану об‘єкту управління та
розробляють рекомендації для прийняття адекватних публічно-управлінських
рішень.
Розглядаючи сучасний стан антикризового публічного управління у сфері
охорони здоров‘я в період настання пандемії COVID-19, слід зазначити, що ні
публічна влада ні суспільство не були готові до таких затяжних наслідків та
відсутність адекватного інформаційно-аналітичного забезпечення цього
процесу і на підставі його результатів прийняття ефективних публічноуправлінських рішень, багатьом нашим громадянам коштували великих
страждань, а як свідчить статистика, і летальних наслідків.
Однією з ключових проблем галузі знань публічне управління в т. ч. і в
сфері охорони здоров‘я не забезпечення підготовки антикризових топменеджерів на всі галузі народного господарства України і з настанням криз,
які б не втрачаючи дорогоцінного часу, починали застосовувати механізми
антикризового публічного управління базуючись на даних інформаційноаналітичної системи.
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POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS.
ECONOMY
Ревенко А.Д.,
к.е.н., доцент Київського національного університету культури і мистецтв,
Україна, м. Київ
РОЛЬ «ПІДРИВНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ
У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Перехід до зрілої та конкурентоспроможної національної економіки
набуває сьогодні якісно нових обрисів, будучи детермінованим процесами
цифровізації та цифрової трансформації. Цифрові технології домінують
майже у всіх сферах життя, перетворюючись на конститутивну продуктивну
силу соціально-економічного розвитку. Новий тип інформаційно-телекомунікаційних технологій, вплив яких нині є тотальним, знаходиться в основі
діджиталізації економіки, яка постає найважливішою умовою інклюзивного
сталого економічного розвитку будь-якої країни у новому тисячолітті. Під
цифровою економікою необхідно розуміти таку форму економічної
активності, яка виникає завдяки мільярду прикладів мережевої взаємодії
людей, підприємств, пристроїв, даних і процесів, де ключову роль відіграє
гіперзв‘язок, тобто взаємопов'язаність людей, організацій та машин, яка
розвивається шаленими темпами завдяки Інтернету, мобільним технологіям й
«Інтернету речей» [1].
Нові технології та цифрові платформи дають змогу компаніям і
населенню знижувати трансакційні витрати взаємодії у все більших
масштабах, налагодити більш тісний контакт з державними структурами і
господарюючими суб'єктами. Взагалі поняття «цифровізація» позначає як
нову стадію розвитку управління виробництвом товарів, так і саме
виробництво, що здійснюється на основі «наскрізного» застосування сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, через що цифрова економіка
ефективно функціонує на ринках з великою кількістю учасників й високим
рівнем проникнення послуг, пов‘язаних із цими технологіями.
У цьому відношенні важливим є питання розвитку процесів діджиталізації економіки у контексті інтегративних утворень та специфіки низки її
«підривних» технологій, більше відомих під назвою «підривні інновації»
(disruptive innovation) з огляду на те, що ці технології за своєю природою є
підривними або такими, що зберігають своє призначення.
Ринок функціонує та розвивається за рахунок комбінації підтримуючих
та підривних технологій, де останні створюють новий ринок для інноваційного продукту та визначають напрямок подальшого розвитку, а далі їм на
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допомогу приходять підтримуючі технології, завдання яким вдається поліпшити продукт і у такий спосіб удосконалювати новостворену платформу.
Комплексне застосування цих двох видів технологій визначає цикли розвитку
галузі, приміром, якщо уявити технологічний розвиток спіралеподібно, тоді
вийде, що підривні інновації під час освоєння нового ринку забезпечують
розрив зі вже сформованими до цього площадками й перехід на новий виток,
натомість підтримуючі стимулюють прогрес всередині цього витка спіралі,
удосконалюючи вже наявні продукти та технології.
Стосовно «підривних» інновацій, які є рушіями цифрової економіки,
варто відзначити «Інтернет речей», блокчейн-технології, штучний інтелект,
квантові обчислення, цифрові двійники та ін.
Згідно доповіді Всесвітнього банку інтернету речей [2], уряди й компанії
в усьому світі активно використовують підключення до інтернету для
вирішення глобальних проблем розвитку, а також питань у сфері охорони
навколишнього середовища, міського транспорту, включаючи безпеку
дорожнього руху, та енергозбереження.
Застосування блокчейну, як різновиду технології розподіленого реєстру,
активно впливає на трансформацію галузі, зміну конфігурації фінансових
процесів й появу нових ринків. Поряд з іншими технологіями розподіленого
реєстру, блокчейн дозволяє знижувати витрати у глобальному процесі
формування вартості.
Щодо теми штучного інтелекту (автономні транспортні засоби,
робототехніка, віртуальні помічники й машинне навчання) важливо
зазначити, що він все частіше використовується для забезпечення переваг у
сферах, охорони здоров'я і освіти, роздрібної торгівлі, державного управління,
електроенергетики та виробництва, а ще допомагає у процесі удосконалення
прогнозування та пошуку, оптимізації та автоматизації операцій.
Великим попитом користуються квантові обчислення, які відносять до
стратегічних, але водночас складних «підривних» технологій. З їх допомогою
можна сканувати величезні об‘єми аудіо та відео, знаходити нові способи
виключення ризиків й покращувати фінансові моделі, оптимізувати маршрутні
перевезення та логістичні процеси.
Що стосується цифрових двійників, то до 2020 р. планувалося підключити більше 21 млрд. датчиків й кінцевих пристроїв, які будуть повним
цифровим відображенням об'єктів, місць процесів або фізичних осіб, що
можуть бути використані для реконструкції, моделювання й прогнозування
реальної поведінки та реакцій людей, а також тестування експлуатаційної
якості товарів й послуг [3].
В Україні у 2018 р. було прийнято Концепцію розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018–2020 рр., яка практично є
концептуалізацією на державному рівні попередніх напрацювань українського
уряду спільно з Hi-Teck Office Ukraine та експертами ринку. Йдеться про
реалізацію форсованого сценарію цифровізації України, що передбачає
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розвиток цифрової інфраструктури, цифровізацію реального сектору, зокрема,
через сприяння розвитку інфраструктури «Індустрія 4.0», а також базових
сфер життєдіяльності, розвиток «смарт-фабрики» та створення «цифрового
робочого місця», розвиток STEM-освіти, запровадження eHealth та е-безпеки,
концепції «розумні міста», розвиток цифрової грамотності населення [4].
На 20-му саміті «Україна – ЄС» учасники привітали у спільній заяві
рішучу готовність України рухатися у напрямку зближення свого
законодавства з європейським відповідно до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, зокрема в галузі цифрового ринку. Верховна Рада
напередодні саміту прийняла постанову, в якій закликала європейські
інституції максимально сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС
у сферах, які становлять спільний інтерес та охоплюються вищезазначеною
угодою. Зокрема, йшлося також про необхідність формування спільного
бачення шляхів інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС [5].
У межах 2-ї Міністерської зустрічі з питань цифрової економіки
ініціативи «Східне партнерство» ухвалена Декларація, яка засвідчує намір
країн працювати за шістьма пріоритетними напрямами: правила надання
телекомунікаційних послуг та інфраструктура; довіра та безпека в цифровій
економіці; електронна торгівля (eCommerce, eCustoms і eLogistics); цифрові
навички; екосистеми технологічних інновацій та стартапів; електронне
здоров'я. Важливо, що ці пріоритети Україні слід операціоналізувати
конкретними вимірюваними цілями, узгодженими з європейськими. Наша
країна вже почала рухатися у напрямку цифровізації важливих соціальноекономічних сфер та застосування «підривних» технологій, але поряд з
першими успішними кроками наявні усі ознаки слабкого прогресу у
наближенні до ключових досягнень, визначених щодо гармонізації цифрових
ринків документом «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020 Focusing on
key priorities and tangible results» [6]. Головною проблемою України на цьому
шляху є брак узгодженого стратегічного підходу до формування політики в
напрямку гармонізації цифрових ринків з ЄС і регіоном Східного партнерства,
який би передбачав розробку стратегічних документів/дорожніх карт/планів
дій для кожної з вищезазначених сфер гармонізації цифрових ринків.
Аналіз стану готовності впроваджувати «підривні» технології у межах
цифровізації економіки України, дає можливість виявити численні прогалини
у цьому напрямку: відсутність національної дорожньої карти для створення
гармонізованих систем електронної торгівлі між Україною та ЄС; не
розпочато дискурс з приводу розробки національної стратегії з розвитку
цифрових навичок й створення національної коаліції за цифрові навички та
цифрові робочі місця; неготовність України до впровадження цифрових
платформ, що фіксується в «Індексі готовності до переходу на цифрові
платформи» компанії Accenture; повільна інтернетизація України та
обмежений доступ до широкосмугового Інтернету; цифровий розрив за
регіонами (місто-село); відсутність можливості альтернативних координа100
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ційних рішень при користуванні певною платформою, а відтак відсутність
конкуренції; відсутність координації держави, бізнесу й громадянського
суспільства у питанні цифровізації економіки; недостатнє регулювання
діяльністю операторів технологічних платформ; неефективність фінансування
заходів національних програм з інформатизації суспільства та непрозорість
інформування про стан реалізації заходів «Концепції розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018-2020 роки» впродовж 2018 р.;
відсутність доступних статистичних даних й оперування недостовірними
щодо розвитку інформатизації економіки; використання різних методологій
збору та обробки статистичної й адміністративної інформації, що унеможливлює об‘єктивний аналіз та бенчмаркінг; конфлікт стандартів функціонування цифрових платформ й блокування впровадження технології блокчейн;
відставання законодавчого забезпечення від темпів розвитку цифровізації
державного управління, бізнесу, освіти та громадянського суспільства;
відсутність бачення, державної ініціативи, програми, стратегічного документа, спрямованих на створення комплексної національної системи розвитку
цифрової грамотності та ін.
У сучасних умовах у експертному середовищі немає сумнівів у
важливості та невідворотності розвитку цифрової економіки, як і необхідності
впровадження «підривних» технологій. Питання не в тому, чи буде цифрова
економіка й надалі зростати, чи потрібно дозволити їй розвиватися, або як
вона буде це робити. У ХХІ ст. це більше схоже на неминучість, з якою
потрібно рахуватися: цифрова економіка буде рости – особливо завдяки
конкуренції фірм і держав. За «підривними» технологіями майбутнє і це добре
розуміють світові країни-лідери за різними показниками розвитку цифрової
економіки. В України, яка на рівні нової влади позиціонує себе як молода
демократія, що активно бореться зі своїм радянським й пострадянським
олігархічним спадком, є чималі шанси здійснити технологічний прорив,
«підірвавши» засади олігархономіки, яку створювали тут майже 30 років, та
перейти від декларативних заяв про перспективи цифровізації економіки
України, до планових й системних дій, тим більше, що ситуація з
впровадженням блокчейн-технологій свідчить про те, що це реально. Для
цього потрібно почати планово й системно використовувати інформаційні
технології для створення технологічної інфраструктури, продовжити
удосконалювати нормативну базу, почати створювати цифрові платформи,
налагодити процес підготовки та перепідготовки відповідних кадрів із метою
формування базових кваліфікацій та окремих компетенцій, які відповідають
потребам цифрової економіки, а також забезпечити інформаційну безпеку, що
передбачає створення надійних і ефективних систем захисту даних. Розвиток
підривних інновацій може стати вагомим елементом української
концептуальної ініціативи, особливо, якщо стосуватимуться технологій
соціального управління high-hume.
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ПРАГМАТИЗМ ДІЇ В УКРАЇНІ
Тринадцятирічний період державотворення незалежної України відзначений активним пошуком різних форм існування української держави в умовах
інтенсивного розвитку та поглиблення прагматичних тенденцій.
Головною рисою розвитку політичного прагматизму, рівень взаємодії
системи державного управління та місцевого самоврядування, але за роки
реформ не вдалося сформувати дієздатну систему державного управління,
змінити стиль, методи, традиції жорсткого централізму та жорсткого
прагматизму, що сьогодні є досить актуальним і потребує рішення.
За короткий термін державної незалежності суспільства України не
позбавилося ознак тоталітарного мислення, що особливо помітно в підходах
та методах організації управління на всіх рівнях, а також в особливостях
взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та прагматизму.
За минулі роки було використане кілька відмінних між собою моделей
організації регіональної влади, що розрізняються більшим або меншим
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ступенем її децентралізації. Одночасно проводилися пошуки механізму ,
здатного забезпечити ефективну взаємодію прагматизму, органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади в сфері управління діяльністю громад,
території та регіонів.
Слід з'ясувати шляхи необхідності розмежування владних повноважень
рад та органів виконавчої влади, що призвело до трансформації посадових
обов'язків представників Президента, а зумовлено, слабкою взаємодією
представницьких органів влади, органів виконавчої влади та прагматичних дій
у вирішенні проблем розвитку території, задоволення запитів громадян у
соціально-економічній сфері під впливом прагматизму.
Розпорядницькі повноваження Представників Президента викликали
надмірну й небезкорисну прагматичну активність у сфері розподілу державної
та комунальної власності в корисливих інтересах, внаслідок чого виникли
конфліктні ситуації у багатьох регiонах України. З прийняттям у 1996 р.
Конституції України настав якісно новий етап розвитку, незалежної держави,
її суспільства та правової системи, поглибились прагматичні тенденції, a
Конституція створила правову базу пошуків оптимальних моделей системи
державного управління, адекватних вимогам сучасності, вимогам політичного
прагматизму, основна позитивна ідея якого – необхідність діяти, шукати
найкращі варіанти, приймати ефективні рішення. Подальший розвиток
система місцевого управління в Україні набула з ухваленням Закону України
"Про місцеве самоврядування". Прийняттям цього Закону завершено початковий правовий етап формування реальної системи місцевого самоврядування
в Україні й окреслено сферу її компетенції однак, актуальним залишилося
завдання радикального удосконалення системи державного управління,
місцевого самоврядування та розвитку політичного прагматизму.
Конституція України проголошується принцип розподілу державної
влади на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6) [1]. Ось чому ефективність
подальшого прагматизму. процесу державотворення залежить від комплексу
реформаторських заходів, спрямованих на досягнення кінцевої мети-побудови
демократичної держави. Виникає гостра необхідність у модернізацiї системи
управління владних гілок па всіх рівнях, створення правових та
організаційних умов розвитку місцевого самоврядування, поширення процесів
децентралізації та прагматизму.
Запровадження місцевого самоврядування в державі трансформує
існуючу структуру влади, що відбивається у створенні та взаємодії не одного,
а кількох центрів прийняття рішень: центральних органів державної влади,
органів законодавчої влади на місцях та органів місцевого самоврядування, у
зв'язку з цим у процесі державного реформування актуалізується проблема
узгодженості централізації та децентралізації з типовим для унітарних держав
принципом централізації державного управління.
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Отже, втілення нової ідеології, можливе лише за наявності ефективного
механізму взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на
всій території України, керуючись при цьому політичним прагматизмом.
Послідовна рeалізація "Концепції адміністративної реформи" та
"Концепції державної регіональної політики в Україні" повинна забезпечити
чітку правову взаємодії місцевої виконавчої місцевого та влади
самоврядування і зняти, при допомозі прагматизму, організаційнопсихологічне підгрунтя можливої конфронтації.
Таким чином у запровадження нової ідеології функціонування
законодавчої влади і місцевого самоврядування, ідеології політичного
прагматизму як діяльності щодо забезпечення pеалізації прав і свобод
громадян, надання державних та громадських послуг [2].
Розроблена в ході адміністративної реформи організаційно-правова база
функцій та повноважень, відповідальності владних структур повинна бути
стійкою щодо збурень, які можуть виникати під впливом партійно-політичних
факторів та політичного прагматизму. Зокрема, при формуванні органів
місцевого самоврядування за партійним принципом може виникнути ситуація,
коли в обласній раді більшість формують представники однієї партії, в
районній представники другої партії, а в міській раді-третьої. Коли органи
виконавчої влади та місцевого самоврядування будуть де-факто очолювані
політичними конкурентами, треба запроваджувати законодавчі для
запобігання переростанню норми, публічний контроль та прагматизм .
Слід зазначити, що згідно Концепції адміністративної реформи керівник
обласної державної адміністрації є не тільки державним службовцем, а н
політичним діячем [3]. Процеси децентралізації та деконцентрації управління,
акт змагання політичних інтереcів в конкуренцію публічних влад
індустріальних регіонах до певної самостійності при формуванні сучасного
ще тільки розпочалися, вже призвели у деяких східних високорозвинених
рeгiональних політичних еліт. Крім того, самоврядування регіональні
керівники-управлінці спираються на самовизначення територіальних громад,
що надає їхній поведінці підґрунтя для політичного відокремлення, що цілком
закономірно та політично запрограмовано. Ця проблема збалансування
державного управління та політичного лідерства, повинна вирішуватися
шляхом законодавчого оформлення функцій усіх гілок регіональної влади
мiсцевого самоврядування, а тут велику роль повинен відіграти прагматизм
політиків.
Забезпечення ефективної взаємодії посадових осіб органів місцевого
самоврядування з керівниками та органами виконавчої влади залишається та
організаційною задачею, особливо умовах актуальною правовою поглиблення
прагматичних тенденцій. проведення .
Визначальним чинником розв'язання цієї проблеми є відповідної кадрової
політики, яка передбачена Концепцією адміністративної реформи згідно з
політичним прагматизмом. «Її вирішення набуває більш цілеспрямованого
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характеру, поставлене в ранг офіційної державної політики. забезпечити часу
перепідготовку великої кількості фахівців» [4]. Управлінням у державі
повинна займатися особлива когорта людей порядних, професійних
управлінців, ідеологів державного будівництва, політиків-прагматиків.
Водночас світовий досвід переконує, що партійно-політична форма
оптимальних шляхів сталого розвитку. Саме тому роль партійної форми
Україні. У ході проведення етапів публічної відповідальності може бути
ефективним інструментом пошуку i відповідальності зростатиме адміністративної реформи необхідно передбачити можливості ефективного використання творчого змагання партій у прогностичному та організаційному планах,
при цьому не допускаючи перетворення державної влади або ресурсів
місцевого самоврядування на важелі партійної боротьби.
Отже, на розвиток сучасного суспільства все активніше впливає
політичний прагматизм. Тому надалі необхідно забезпечити прагматичну
активність територіальних організацій, політичних партій у конструктивному
руслі, спрямованому на пошуки шляхів розвитку територій.
Отже, в Україні фундаментом побудови сучасних методів державного
управління повинна стати правова держава як управлінське явище [5]. Для
цього в Україні необхідно створити такі умови, коли державне управління
перетвориться п державного реформування з метою підвищення ефективності
взаємодії державної влади та місцевого самоврядування під впливом
політичного прагматизму.
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