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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Крот В.О., 
доцент, к.і.н., доцент кафедри філології  та гуманітарних дисциплін 

Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка,  
Україна, м. Кременчук 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ 

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 

Михайло Грушевський видатний український історик та громадський 
діяч. Він відомий як автор монументальної «Історії України-Руси» та 

шеститомної «Історії української літератури». У цих працях значна увага 
приділена різноманітним аспектам життя нашого народу від найдавніших 
часів і до середини XVII століття. В інших узагальнюючих науково-
популярних творах, зокрема «Ілюстрованій історії України», «З історії 

релігійної думки на Україні», науковець подав власне бачення минулого 
рідного народу до початку XX століття. Одним із своїх завдань 
М. Грушевський вбачав популяризацію історичних знань, а також тих 

проблем, що стояли перед українським суспільством в епоху модернізації. 
Отже,  одним з напрямів  його діяльності стала культура. Вчений прославився 
як засновник і видавець українських газет і журналів, а також як талановитий 
публіцист. Його спадщину вивчали і вивчають Л. Винар [1], І. Гирич,  

Панькова [2], С. Плохий [8]. 
Мета нашого дослідження проаналізувати  окремі публіцистичні праці 

Михайла Грушевського в галузі української культури, написані ним на 

початку XX століття, які присвячені різноманітним аспектам артистичного 
життя українського народу.   

Одним з перших дослідників публіцистики М. Грушевського був 

С. Єфремов. В своїй «Історії українського письменства» дослідник зазначав: 
«питання українського життя автор (М. Грушевський – В. К.) завжди ставить  
з національного штандпункту. Ці прикмети публіцистичних праць 
Грушевського ставлять його на чільне місце в нашій новішій публіцистиці і в 

багатьох питаннях роблять з нього духовного привідцю сучасного 
українства…» [7, с.412]. Публіцистику історика в наш час досліджують.  

Дійсно практично всі його твори в тій чи іншій мірі торкалися України та 

умов перебування її в обох імперіях. Аналізуючи розвиток української 
культури протягом XIX століття, М. Грушевський прийшов до наступних 
узагальнень: 1) український національно-культурний рух виник на території 

Російської імперії, характеризувався внутрішньою слабкістю, відсутністю 
певних цілей і такий його стан залишався до 80 років, 2) в Галичині він став 
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розвиватися пізніше, значний вплив на нього мала творчість Т. Шевченка, він  
вийшов на лідерські позиції  наприкінці XIX століття. Історик вказував, що це 
стало можливим завдяки його орієнтації на практичні справи та сповідуванні 

ним ідеології націоналізму. Далі вчений сформулював його найближчі 
перспективи, які ми розглянемо згодом.  

На подальший розвиток української культури він дивився доволі 

оптимістично. Історик вважав, що майбутнє українських земель забезпечене,  
«смерть пролетіла над нею..» [3, с.316]. Він сподівався на відродження всіх 
частин української землі. Подальші погляди на роль культури в житті 
суспільства висловив історик у статті «З нашого культурного життя», яка була 

опублікована  в «Літературно-науковому віснику» на початку 1911 року. У ній 
М. Грушевський зачепив питання культури в процесі становлення так званих 
«малих народів», до яких він відносив і українців. Автор вказав на прописні 

істини, що велич народу вимірюється не його кількістю та територією, що він 
заселив, а його ставленням до власної культурної спадщини. «Питання нашої 
культури – се взагалі питання дрібних культур малих націй, їх культурної і 

духовної самостійності і способів заховання сеї самостійності [3, с.307]. На 
переконання історика, українці, незважаючи на свої 30 мільйонів «переважно 
інертної маси», належали до малих народів, бо за кількістю друкованих 
видань значно програвали чехам, фінам, словакам чисельність яких 

чисельність сягала кілька мільйонів . 
У той же час в Галичині вчений спостерігав значний прогрес в розвитку 

економічних організацій, однак він з сумом констатував ігнорування 

громадянами потреб національної культури. Дослідник зазначав, що 
меркантилізм опанував галицьким громадянством і вся культурна робота 
пішла на люксову декорацію. На його переконання «Важно не тільки те чого 

варта об’єктивно беручи дана культура, але і те настільки вона служить 
міцним плодющим грунтом для позитивного народного життя, і тут 
самопочуття громадянства має велику вагу [3, с.310]. Як бачимо, 
М. Грушевський закликав українське громадянство не стояти осторонь 

процесів, які відбувалися в його культурі. Всі вони тісно пов’язані один з 
одним. Головне завдання, що стояли перед українцями, і як його бачив 
історик  було перетворення українців з етнографічної маси в націю. І тут 

велику роль відігравали культурні цінності, економічна діяльність та 
політичні обставини.  З цього приводу історик зазначав, виступаючи в 1913 
році на полтавськім святі з нагоди 75 річчя смерті І. Котляревського,  «наші 

більш-менш відокремлені успіхи на полі письменства, мистецтва, науки, 
науки, популяризації, нашу пресу нашу економіку, нашу політичну діяльність, 
мусимо об’єднати в одну живу органічну цілість національного життя. Се 
завдання нинішнього моменту, се заповіт нам попередніх поколінь» [4, с.467].      

 Розвиток культури в розумінні М. Грушевського мав іти паралельно з 
поліпшенням життя народних мас. «Повинний бути піднятий загальний 
матеріальний рівень життя, не тільки духова його культура, Люди  мусять і 
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набрати охоту жити по-людськи, і мати до того змогу, не тільки в сфері духу, 
але і сфері звичайного, буденного – певні вимоги комфорту, порядку, 
достатності і обезпеченості свого життя. Се надзвичайно важливий і цінний  

елемент культури, який повинен увійти в плоть і кров, стать неодмінним і не 
нарушимим елементом життя [5, с.250]. Збірник «На порозі нової України» і 
висловлені в ньому думки трактувалися як політичний заповіт історика, його 

бачення майбутньої Української держави. 
 На завершення нашого огляду названої проблеми можемо зробити 

наступні висновки: вчений нерозривно пов’язував процес становлення 
української нації з творенням її культури, якій він надавав вирішальне 

значення. Вчений констатував, що протягом минулого XIX століття в 
розвитку української культури відбувся значний прогрес, центр громадсько-
політичної активності перейшов з Наддніпрянщини в Галичину. Однак на 

його переконання Львів, може бути лише тимчасовим центром України, а її 
доля буде вирішуватися в Києві. Історик закликав громадянство активно 
підтримувати просвітницькі заходи інтелігенції, а та в свою чергу має творити 

для народу якісний культурний продукт, а не халтуру. М. Грушевський 
пропагував ідею, що вся українська культура повинна бути національною за 
змістом і відображати в собі кращі риси культури світової [6, c.90]. 

В умовах нинішнього сьогодення праці історика надзвичайно актуальні. 

Україна стала незалежною державою, вона творить власну культуру. У цій 
непростій ситуації надзвичайно важливі рекомендації М. Грушевського, ми 
маємо до них прислухатися, потрібно вивчати та досліджувати його творчу 

спадщину. 
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Макушина Г.І., 
к.і.н, доцент кафедри українознавства  

Одеської державної академії будівництва та архітектури,  
Україна, м. Одеса 

ВНЕСОК РОДИНИ МАКУШИНИХ В РОЗВИТОК 

СКУЛЬПТУРИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 

Сучасна українська скульптура переживає низку трансформацій. Її 

стрімкий розвиток дає широкі можливості творчій особистості для 

самовираження та постійного вдосконалення. Подібні процеси відбуваються 

і Південному регіоні України. Проте в скульптурі завжди залишається місце 

для класичного стилю, коріння якого сягають часів Стародавньої Греції і 

мають тисячорічні традиції.  

Серед багатьох скульпторів Південного регіону в класичному стилі 

створює роботи родина Макушиних, яка зробила вагомий внесок у розвиток 

скульптурного мистецтва від другої половини 1970-х рр. до сьогодення. 

Скульптори мешкають в Миколаєві. Більшість пам’ятників в місті створено 

представниками цієї родини. Окремі роботи знаходяться в інших містах 

Південного регіону. Всі скульптори: Юрій Андрійович, Іна Вікторівна та 

Віктор Юрійович, є випускниками Санкт-Петербурзької академії мистецтв. 

З 1970-х рр. розпочали свій творчий шлях Юрій Андірйович та Іна 

Вікторівна. Їх творчість представлена класичною скульптурою. Розглянемо 

роботи, що прикрашають вулиці Миколаєва. Першою слід виділити 

монументально-декоративну композицію «Мауглі» (1977 р.) біля Миколаїв-

ського зоопарку. Авторство роботи належить Іні Вікторівні. Ідея скульптури 

і сьогодні актуальна, тому що показує проблеми утримання звірів в неволі, 

адже за сюжетом Мауглі і Багіра тікають із зоопарку.  

Наступного року на розі вулиць Садової та проспекту Центрального 

з’явився пам’ятник працівникам міліції, які загинули під час виконання 

професійних обов’язків, захищаючи мирне населення від злочинців. Фігура 

на пам’ятнику символізує воїна часів Київської Русі, тому що люди, які 

зберігають правопорядок з’явились з моменту виникнення держави.  

У 1980-х рр. вулиці Миколаєва прикрасили монументально-декоративні 

композиції «Коник-горбоконик» (1982 р.) у дитячому містечку «Казка» та 

«Материнство» (1984 р.), пам’ятник О.С. Пушкіну (1988 р.) [1]. Всі три 

роботи відлито у бронзі і потребували чимало зусиль під час ліплення 

глиняного варіанту в натуральну величину. Тому всі ці пам’ятники та 

монументально-декоративні композиції Юрій Андрійович та Іна Вікторівна 

ліпили вдвох.  
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Після 1991 р. ситуація щодо систематичного отримання замовлень 

змінилась у зв’язку із появою на політичній карті світу нової незалежної 

держави ‒ України. Миколаївський художній комбінат, в складі якого 

працювали Юрій Андрійович та Іна Вікторівна, припинив своє існування і 

скульптори змушені були виживати за рахунок приватних замовлень. 

У 1997 р. Санкт-Петербурзьку академію мистецтв закінчує син Іни 

Вікторівни та Юрія Андрійовича ‒ Віктор. Проте як скульптор в Миколаєві 

він заявив про себе ще на студентській лаві. Його перша робота прикрасила 

Миколаїв у 1995 р. Юний скульптор став автором монументу «Дерево 

життя», присвяченого 15-річчю від заснування Миколаївського 

глиноземного заводу. 

Більшість пам’ятників в рідному місті Віктор Юрійович створив у 

2000–2021 рр. 2000 р. в Миколаївському морському порту з’явився 

пам’ятник, який увічнив пам’ять про десант, що відіграв вирішальну роль у 

визволенні Миколаєва від нацистських загарбників, «Героїчний десант у 

безсмертя». Низка пам’ятників Віктора Макушина присвячена історичним 

особистостям Миколаєва. Першою такою роботою був пам’ятник «Заснов-

нику інгульської верфі М. Фалєєву» (2002 р.). Згодом з’являється пам’ятник 

українському політичному діячеві, засновнику Народного Руху України, 

Герою України, дисиденту, журналісту, публіцисту та літературному 

критику В. Чорноволу (2007 р.). Того ж року біля Заводоуправління 

Миколаївського суднобудівного заводу світ побачив пам’ятник засновнику 

Миколаєва, людині, яка контролювала перші кроки його будівництва, 

Григорію Олександровичу Потьомкіну. 

Віктору Юрійовичу випала честь увічнити пам’ять про видатних 

керівників великих промислових підприємств Миколаєва. У 2004 р. з’явля-

ється пам’ятник директору Науково-виробничого комплексу газотурбо-

будування «Зоря-Машпроєкт» С. Колосову, а у 2008 р. один із мікрорайонів 

міста Миколаєва прикрасив пам’ятник директору Чорноморського 

суднобудівного заводу Ю. Макарову. 

Як і батькам, В. Макушину було замовлено декілька монументально-

декоративних композицій. Такими є роботи «Наречена» (2010 р.) та 

«Хлопчик-рибачок» (2018 р.). 

Монументальна скульптура родини Макушиних прикрашає 

Миколаївську область. Повернемось до творчості Юрія Андрійовича та Іни 

Вікторівни. Наймасштабнішою за все його творче життя роботою є 

монумент «Сталевий солдат» на Кургані слави біля Нової Одеси, створений 

у 1974–1975 рр. і присвячений 30-річчю перемоги над нацистською 

Німеччиною [2, с.16]. Саме з місця, де сьогодні знаходиться курган 

починалась переправа на правий берег Південного Бугу. Під час створення 

монументу Іна Вікторінвна та Юрій Андрійович дійсно зробили трудовий 

подвиг. Фігуру солдата, яка у готовому вигляді важить 15 тон, треба було 
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створити за 3 місяці. Спочатку робили двометрову модель, потім глиняну 

одинадцятиметрову фігуру в натуральну величину, а після цього необхідно 

було перевести її у неіржавіючу сталь. Перевід у матеріал здійснювався за 

унікальною авторською технологією, розробленою Юрієм Андрійовичем 

Макушиним. 

Декілька пам’ятників подружжя Макушиних прикрашає місто Очаків. 

Хронологічно першим є пам’ятник лейтенанту П. Шмідту (1978 р.). 

Автором пам’ятника виступив Юрій Андрійович, а ліпило фігуру подружжя 

разом, тому що вона була заввишки десять метрів і одному професіоналу за 

короткий термін було неможливо довести роботу до завершення. З 1983 р. 

вхід до Очаківського військово-історичного музею імені О. Суворова 

прикрашають шість бюстів видатних полководців, заслуга яких перед 

містом полягає у тому, що вони були учасниками штурму фортеці Очаків  

у 1788 р. Тут можна побачити П. Багратіона, М. Барклая де Толлі, 

А. Головатого, М. Кутузова, М. Платова, Ф. Ушакова [2, с.89]. 

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. районні міста мали добре наповнені 

бюджети. Тому у 1989 р. на кошти Первомайська Ю. Макушину замовили 

пам’ятник воїну-визволителю. Майстерність ливарників Миколаївського 

художнього комбінату була настільки високою, що їм вдалося налагодити 

лиття пам’ятника на заводі з виробництва поливалок та зекономили кошти й 

час.  

У 2001 р. Баштанку прикрасив бюст Т. Шевченка, автором якого є 

Ю. Макушин, а І. Макушина допомагала його створювати. Пам’ятник 

будувався за благодійні внески підприємств, організацій та окремих 

громадян. Матеріалом скульптор обрав сірий граніт.  

У 2009 р. в Баштанці з’являєтся пам’ятник «королю батерфляю» 

С. Бойченку, який створив Віктор Юрійович. 

Скульптор залишив свій слід в Одесі. На проспекті Жукова у сквері 

футболу розташований пам’ятник володарям «Золотого м’яча», створений у 

2014 р. 

Отже, родина Макушиних є знаковою для розвитку сучасної 

скульптури Південного регіону України. Монументальна скульптура, 

створена її представниками, є продовженням розвитку класичного стилю в 

Україні і потребує подальшого ретельного дослідження. Адже окрім 

пам’ятників, Макушини є авторами чисельних меморіальних дощок. Також 

вони зробили внесок в розвиток станкової скульптури та численних творів 

живопису, яка експонується на регіональних та всеукраїнських виставках.  

Література 

1. Коновальчук Т. Династія Макушиних. Рідне Прибужжя. 2006. 13. трав. (№ 
60). С. 4. 

2. Северина Л. А. Николаев и Макушины: экскурсия по городу. Николаев : 
Издательство НУК, 2009. 128 с. 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 8 (13). 2021 
 

12 

Меджидова Наргиз, 
доктор философии по философии, 

преподаватель кафедры философии факультета социальных наук и психологии 
Бакинского Государственного Университета, nargiz516@hotmail.com,  

Азербайджан, г. Баку 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТАТУС СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Введение. Современные тренды развития общества предопределяют пути 

радикальных изменений бытия человечества. Изучение этой проблематики 

возможно в границах философской антропологии, т.к. эти вопросы входят в 

поле ее деятельности, поэтому этот раздел философского знания приобретает 

такую актуальность в современном мире. Философская антропология, как и 

любая отрасль знания имеет ценность не только приобретением и 

накоплением знания, но и должна передавать их обществу. Поэтому 

трансформация философской антропологии из науки в учебную дисциплину и 

ее реализация в высших учебных заведениях отвечает современным вызовам 

времени и дает возможность подготовить будущих специалистов для решения 

проблем, стоящих перед обществом. В результате обучения студент должен 

увидеть в данной дисциплине пути решения многих проблем. 

Актуальность темы. Проблема человека, а именно антропологическая 

тематика проходит через всю историю человечества, но именно становление 

ее как одного из философских направлений приходится на начало XX века. 

Переход науки в учебную дисциплину требует установления целей, задач, 

выработку методологической базы, а также компетенции, которые студенты 

получают в результате изучения данного курса. Несмотря на несомненную 

значимость данного курса, его концепция и содержание является предметом 

для обсуждения. 

Цели и задачи. Автором, предпринята попытка определения дисципли-

нарного статуса «философской антропологии», места курса «философской 

антропологии» в системе высшего образования, его целей задач, 

концептуальных основ, в том числе методологии преподавания, а также 

практического освоения данной учебной дисциплины. 

Методы и практика. Трансформация науки в учебную дисциплину 

предполагает некую стандартизацию, которая устанавливает базовые 

параметры, предусматривающие нормы образованности. Для курса 

«философской антропология» ими являются цели и задачи данного 

направления, основные темы для изучения, а также формируемые знания, 

умения и навыки. Данный курс направлен на создание системного 

представления о человеке, рассмотрение его как многомерного феномена. 
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Курс построен с учетом историко-философских традиций, а также 

современных философско-антропологических изысканий. Целью освоения 

курса «Философская антропология» является: объединение ранее полученных 

знаний о человеке в единое целое, определение проблемы формирования 

новых систем знания о человеке, определение места философской 

антропологии в системе философского знания, ознакомление учащихся с 

основными теоретическими проблемами современной философской 

антропологии, а также методах их исследования. Среди задач курса можно 

выделить следующие: приобретение теоретических знаний в области 

философской антропологии, умение использовать современные концепции 

развития человека и общества, рассмотрение эволюции философско-

антропологической мысли, осмысление познавательных способностей 

человека, обоснование значимости философско-антропологических идей в 

осмыслении реальностей современной эпохи. 

Метод изложения материала курса «философская антропология» должен 

быть диалектическим. Применение диалектических принципов в изложении 

материала указывает на то, что ее предмет и проблемы рассматриваются в 

развитии, в преодолении противоречий. Для усвоения материала данного 

курса необходимо усвоение определенной категориальной системы. Под 

методами преподавания философской антропологии стоит подразумевать 

способ взаимного общения между преподавателем и студентом, для решения 

образовательных задач. К таким методам относятся: проблемная лекция, 

лекция в форме диалога, интерактивная лекция, лекция в форме 

консультации. Для формирования практических навыков следовало 

проведение занятий в виде дискуссий, в ходе которых проходит обсуждение 

проблемного поля текущей темы. Занятия, проведенные в форме научной 

конференции, формируют у студентов способности научного мышления.  

Методология преподавания курса «Философская антропология». 

Методология курса «философская антропология» предполагает 

осмысление и развитие основных принципиальных моментов: генезис, 

проблемное поле и дисциплинарный статус философской антропологии, 

эволюция философско-антропологических учений, проблема антропогенеза, 

биологические и социальные факторы существования человека, проблема 

тела, философия сознания, экзистенциальное измерение человеческого бытия 

проблема жизни и смерти, смысл жизни, проблема человека в современной 

философии. 

Заключение. Современное время бросает человечеству всевозможные 

вызовы. В связи с этим развитие философской антропологии как 

самостоятельной отрасли знания, в том числе, как учебной дисциплины 

позволит сделать концептуальное пространство современной философской 

антропологии более понятным, что в свою очередь привлечет современное 

поколение к научно-исследовательской деятельности. 
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ЕТИКА ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ  

ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНИХ ШТУДІЙ 

Сучасне бачення військового професіоналізму базується на усвідомленні 

того, що за сучасних умов військова справа посилює чисельні ризики та 

виклики техногенної цивілізації, що примушує визнати той факт, що не тільки 

правові механізми регулювання військово-професійної діяльності здатні 

сприяти попередженню та нейтралізації цих ризиків. Дієвим превентивним 

інструментом стає сформована морально-етична позиція військового, що 

ґрунтується на визнанні базових цінностей сучасного демократичного 

суспільства, здатність військового незалежно від наявності чи відсутності 

зовнішніх контролюючих інстанцій та санкцій, за умов мирного та воєнного 

часу, у будь-якій ситуації орієнтуватися на людину як вищу цінність, 
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збереження життя як такого та збереження довкілля, на додержання прав та 

свобод людини. 

З особливою гостротою проблеми морально-етичної компетентності 

військових постають за умов ведення бойових дій. На підтвердження цієї тези 

в Україні у 2018 році в якості стандарту щодо компетентностей випускників 

закладів вищої військової освіти сформульовано вимогу «Володіти 

достатніми знаннями і розумінням сутності та основних питань етики 

збройної боротьби, визначення універсальних моральних норм в аспекті 

поведінки учасників збройної боротьби» [1,2,3]. 

Ключовим поняттям даної вимоги є поняття «етика збройної боротьби». 

Отже, необхідним стає з’ясування змісту даного поняття, його обсягу, 

інтерпретації в різних наукових дискурсах тощо.  

Водночас, маємо зазначити: аналіз вітчизняних та закордонних джерел 

дозволяє стверджувати, що дане поняття на сьогодні лише входить у науковий 

обіг та достатнього теоретичного обґрунтування поки що не набуло. Наявні 

лише поодинокі розвідки, спрямовані на актуалізацію даної проблеми в 

контексті завдань освітнього процесу [4]; на сьогодні існує більше питань 

щодо поняття «етика збройної боротьби» та його змісту, ніж відповідей. 

Вважаємо, що перш за все, необхідно надати певну дефініцію поняття.  

На наш погляд, доречним буде виведення поняття за логікою від 

загального до часткового. Отже, необхідно відштовхуватися від унормованого 

визначення етики як науки про мораль та розглядати його конкретизацію у 

специфічних контекстах збройної боротьби. В такому разі, можемо визнати, 

що «етика збройної боротьби» постає як теоретична рефлексія щодо 

морально-етичних цінностей, норм та принципів, що регулюють ведення 

збройної боротьби. 

Водночас, навіть невеличкий екскурс в історію ведення війн, демонструє 

суттєві відмінності морально-етичних норм, що регулюють збройну боротьбу. 

Відповідно поняття «етика збройної боротьби» постає як інтегративне, воно 

включає морально-етичні цінності, норми та принципи, що нормують ведення 

збройної боротьби у різні культурно-історичні епохи, різних культур 

(цивілізацій), різних народів, включаючи сучасність. У такому разі 

необхідною стає аналітична робота, яка дозволяє виявити змістовність 

поняття «етика збройної боротьби» через розгляд різних варіантів 

виокремлення її норм, цінностей та принципів. 

По-перше, можливим є розрізнення універсальних та часткових норм та 

цінностей збройної боротьби. Універсальні – такі, що наявні за всіх часів у 

традиціях всіх народів. Приміром, за всіх часів заохочується (виступають як 

морально-етичнаі нормаи) мужність на полі бою, здатність долати страх, 

взаємодопомога та взаємопідтримка. Героїзм як здатність до Вчинку, до 

самопожертви усвідомлюється як цінність. Засуджуються за всіх часів страх, 
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дезертирство, зрада. Часткові – залежать від традицій цивілізації/доби/країни/ 

релігії.  

По-друге, можливий розгляд морально-етичних норм та цінностей етики 

збройної боротьби в залежності від рівня військово-соціальної системи. Так, 

соціальні системи мікрорівня – це окремий військовий колектив (мала 

соціальна група), солдат (окремий військовий). На цьому рівні нормуючими 

стають вимоги щодо окремого бійця (приписи мужності, старанності, 

виконавчості, субординації тощо) та норми/цінності колективу – головна 

цінність – не підвести своїх, не кидати своїх, цінність команди та командної 

роботи. Військово-соціальними системами макрорівня виступають армія, 

військова структура. На цьому рівні морально-етичні норми/цінності залежать 

від релігії/культурно-історичної доби/норм права. 

По-третє, можна проводити розгляд норм та цінностей етики збройної 

боротьби в залежності від груп соціальних взаємодій: в середині армії (між 

командирами та підлеглими, між бійцями, командирами, структурами тощо), 

між воюючими арміями (сторонами/суб’єктами збройної боротьби). Це етичні 

норми оголошення війни, ведення війни, ставлення до військовополонених 

тощо. Окрему групу взаємодій та відповідних морально-етичних норм, що їх 

регулюють, утворюють взаємодії з населенням території, де відбувається 

збройний конфлікт. 

Четверте. Доречним є розгляд збройної боротьби як процесу, відповідно 

морально-етичних аспектів (норм, цінностей) його складових. Метою 

збройної боротьби за всіх часів та вищою цінністю завжди була і є перемога 

над ворогом. Щодо засобів досягнення мети. У військовій справі засоби 

досягнення мети – будь-які, аби досягти перемоги. Вислів «ціль виправдовує 

засоби» аксіома й норма для військових за всіх часів. Абсолютно 

виправданими є аморальні для мирного життя брехня, введення супротивника 

в оману (це військова кмітливість), тортури, жорстокість, залякування, аби 

отримати необхідну інформацію або перевагу над супротивником. 

Так було до другої половини ХХ століття. Поки не виявилася потужність 

зброї масового ураження – атомної зброї. 

Норми моралі завжди спрямовані на забезпечення виживання людської 

спільноти за конкретно-історичних умов. На сьогодні ця спільнота – 

глобальне людство. Людство усвідомило можливість знищення і планети 

Земля, і життя на планеті. Відбувається певний «переворот» мислення, 

риторики, етики. Етика війни замінюється етикою миру.  

Міжнародна спільнота спрямовує зусилля на превентивні дії, 

попередження та недопущення збройних конфліктів. Одночасно формується 

система цінностей, норм та принципів щодо ведення збройної боротьби за 

сучасних умов. На сьогодні вона імплементована у Міжнародне гуманітарне 

право, яке постає як своєрідний морально-етичний кодекс, що приписує 
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учасникам збройних конфліктів певний набір норм, обов’язкових до 

виконання. 

Отже, нагальним на сьогодні є завдання щодо обговорення та 

унормування змісту поняття «етика збройної боротьби» з урахуванням, з 

одного боку, – означених вимірів змісту поняття, а з іншого, – необхідності 

долання частковості у визначенні та виходу поняття на рівень універсальності.  

Перспективними напрямками дослідження вважаємо: 

– розгортання дискусії у наукових колах філософів, педагогів, військових 

фахівців з проблематики, пов’язаної із етикою збройної боротьби;  

– створення Етичного кодексу, що унормовує та закріплює цінності, 

норми та принципи етики сучасної збройної боротьби; 

– введення у освітньо-професійні програми підготовки офіцерського 

складу навчального курсу з етики збройної боротьби; 

– розробка та створення методик викладання етики збройної боротьби у 

закладах вищої військової освіти України, в тому числі, з залученням 

фахівців-практиків, що мають досвід участі у бойових діях; 

– розробка інтерактивних інноваційних технологій викладання проблем 

етики збройної боротьби. 
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СОВЕСТЬ В ЛАБИРИНТАХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Все глубже и глубже осознается высказывание, жизненное кредо И. 

Канта: «В этой жизни меня интересуют всего лишь две вещи – звездное небо 

над головой и нравственный закон внутри меня» [2]. Попробуем глубинно 

поразмышлять над этими словами. Звездное небо над головой – микрокосм 

человека отображает макрокосм. Звездное небо – не что иное, как весь мир 

бесконечного познания человеком. Нравственный закон внутри меня – 

очень сложный и в то же время простой вопрос. Живи по совести, вот и 

нравственный закон. Мы недооцениваем нравственность и моральные 

своды. Они нигде не прописаны, но являются основой всего. Совесть, 

свобода, свобода выбора, ответственность, честь, честность, достоинство, 

мужество, эмпатия, толерантность формируют духовно-нравственные 

ценности. Моральные ценности – основа этики и мощный внутренний  

регулятор поведения человека, что и влияет на его жизнь. А если сетка 

моральности исказилась, и система координат выдает профанирующие 

ложные ценности? Выживет совесть в лабиринтах современности? Какие 

последствия ожидают человека? 

Мораль является центральным понятием этической науки, совесть 

является основной категорией этики. Совесть есть стержнем, на который 

нанизываются все остальные добродетели человека, можно сказать, что она 

является их центром. Более того, совесть активизирует качества человека. 

Если совесть заблокирована, безусловно, это является мощнейшей 

преградой для активизации качеств внутри личности. Аристотель определил 

науку этику, как науку о добродетелях. Добродетель – добро делай, добро 

действует, добро и делание. Одной из центральных проблем нравственности – 

безразличие к самому себе. Оно заключается в том, что мы утратили чувство 

значительности и уникальности, превратили себя в орудие внешних целей, 

стали вещами, и наши ближние стали вещами. В результате этого мы 

чувствуем себя бессильными и презираем себя за это бессилие. Поскольку 

мы не верим в свои силы, у нас нет веры в человека, нет веры в самих себя, 

и в то, что наши силы могут созидать. Человек идет по той же дороге, что и 

остальные, веря, что она ведет к цели, хотя это может быть признаком 

стадности. 

Гуманистическая этика занимает иную позицию – если человек жив, он 

знает, что позволено; быть живым значит быть плодотворным, употреблять 

собственные силы, придать смысл собственному существованию, быть 
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человечным. Пока человек считает, что его идеал и цель находятся где-то 

вне его, во внешнем существовании, до тех пор он будет находиться в 

заблуждениях. Задача совести – открыть человеку «то, что надо». Однако 

«то» что «надо» всегда только одно. Речь идет о «моральном законе», он не 

познаваем рационально, а лишь постижим интуитивно. И интуитивное 

достижение этого результата обеспечивается совестью. Жизнь по совести – 

это всегда абсолютно индивидуально-личная жизнь в соответствии с 

абсолютно конкретной ситуацией, со всем тем, что может определять наше 

уникальное и неповторимое бытие. Совесть может, как бы согласовывать 

«вечный», всеобщий моральный закон с конкретной ситуацией конкретного 

человека. 

Духовное, по определению, и есть свободное в человеке. Духовная 

личность – то в человеке, что всегда может возразить! И мое личностное 

бытие и означает свободу – свободу стать личностью. Это свобода от своей 

фактичности, свобода своей экзистенциальности. Это свобода стать иным. 

Жизнь человека в «высоту», а не в «длину» – путь реализации его ценностей – 

и в «широту» – передача обществу.  

Парадокс заключается в том, что смысл сообщества держится на 

индивидуальности каждого его члена, а смысл личности проистекает из 

смысла сообщества. В то же время смысл отельной личности топится 

толпой (в то время как сообщество помогает этому смыслу проявиться). 

Скрываясь и растворяясь в толпе, человек утрачивает важнейшее из 

присущих ему качеств – ответственность. Бегство в «толпу» – это способ 

скинуть из себя бремя собственной ответственности, лишь частица 

«высшего» целого и только это целое играет определяющую роль. Очень 

часто такова тенденция к избеганию бремени ответственности оказывается 

мотивом для любых форм коллективизма. Истинное сообщество, в 

сущности, – это сообщество ответственных личностей; толпа – это просто 

множество обезличенных существ. 

Мораль – это своеобразный внутренний Бог человека. Это сознание 

человеком сущности своей человечности, всякий раз, завершающая себя 

призывом к бесконечному совершенствованию через поиск и освоение им 

моральных абсолютов. Человек есть и цель, и средство, и результат. 

Страдание, которое устало (счастье). Гораций: «Лови день. Хватай 

сегодняшний день, поменьше надеясь на завтра». М. Аврелий: «Не смерти 

должен бояться человек. Он должен бояться никогда не начать жить». 

Человек в высших достижениях своей истории творил ее из 

неиссякаемых источников моральных абсолютов. Выход из исторических 

тупиков всегда находил на путях обретения новой морали – той, что 

становилась новым источником нового исторического типа души с новыми 

возможностями для очеловечивания человека историей и истории 

человеком. 
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Мы можем жить и развиваться в этом мире, цепляясь за наши 

моральные добродетели. Если человек умирает тогда, когда нарушается 

гармония, связующая его с природой, то душа человека – когда рвутся нити, 

связующие его с высшими добродетелями. Что такое душа? Это тот, кто я 

есть, в присутствии нравственных абсолютов. Внешне деградация души 

проявляется в потере или в девальвации базовых ценностей и смыслов 

человеческого существования. При этом человек, подчинивший себя 

пороку, не знает глубины морального падения. Здесь для него нет дна. Как в 

своем совершенствовании, так и в своей деградации, человек не имеет 

пределов [2, с.184]. Ф.М. Достоевский: «Если б кто мне доказал, что 

Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то 

мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Многие 

мыслители объясняют поиск истины именно актом совести в человеке. 

Совесть – совместная весть, найдет ли она дорогу к миру Высшему из плена 

собственных иллюзий? 

Под лозунгами перемен, стремлением к новой жизни, происходят 

разного рода подмены. Например, мир эволюционирует и, похоже, идет к 

новой вере. Но это вера мамонизма, банального материального пресыщения 

в качестве высшей и конечной цели пребывания человека на земле, к новой 

морали. Но эта мораль, обслуживающая не веру в святое, благородное, 

прекрасное, справедливое, а как раз диаметрально противоположное – всего 

лишь идеалы и механизмы безудержного обогащения и нередко любыми 

средствами и любой ценой. Еще пример: к новой культуре. Но эта культура 

все чаще превращается в контркультуру, освящая и поощряя все 

отклонения, не только отклонения, но и само право на отклонение пытается 

считать нормой. В лучшем случае все духовные поиски культуры начинают 

сводиться к функциям банальной релаксации души и тела. Катарсис 

постепенно уходит из души современного человека (человека современной 

культуры), уступая место не духовно возвышающим, а духовно заземля-

ющим практикам. Секс, деньги, власть – вот символы новой культуры, 

которая возводит их в статус новых богов, растворяющего свои духовные и 

культурные архетипы в культуре нового безудержного гедонизма. Мир 

вещного богатства: он так устроен, чтобы стать первичным по отношению 

ко всем другим мирам человеческой жизни [2, с.185]. Бог потому и умирает 

в душе современного человека, что его место занимает новый культ – 

деньги, дух все профанирующего и разлагающего Мамоны, а не 

возвышающего и просветляющего Бога [2, с.87].  

Таким образом, источники зла коренятся в самом человеке, его воле и 

сознании – в злом сознании и злой воле. Внедряясь в человека глубже, чем 

болезнь, зло поражает  сам дух человека, делая его готовым к деградации. 

Начинается инфляция души, пытка собственной ограниченностью и 

скольжение к самой нижней точке души – к истокам пустоты. Здесь 
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происходит самое трагическое: заглядывая за грань последнего предела, 

человек доходит до последней стадии самого себя – до пределов 

человеческого в человеке, когда начинает истощаться самосознание. Жива 

ли совесть в современном человеке, в обществе и найдет ли выход из 

лабиринтов современности… 
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PHILOLOGY AND LINGUISTICS 

Думанська Л.Б., 
ст. викладач кафедри мовної підготовки ЦПС для зарубіжних країн  

Одеської державної академії будівництва та архітектури,  

Степанюк Г.М., 
приват-доцент кафедри мовної підготовки ЦПС для зарубіжних країн  

Одеської державної академії будівництва та архітектури,  
Україна, м. Одеса 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА  

УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

«ЕЛЕМЕНТИ СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬ» 

На шляху становлення та формування терміносистем різних галузей 

знань відбуваються певні лексико-семантичні процеси, що впливають на 

подальше функціонування термінів в умовах відповідного контексту.  

Під час  системного дослідження української архітектурної термінології 

було виявлено, що на поняттєвому рівні архітектурні терміни розподіляються 

в певному порядку – будується предметно-тематична класифікація, результа-

том якої є об’єднання термінів у лексико-семантичні групи. У такий спосіб 

системність досліджуваної термінології відображає усталену систему 

архітектури як науки, її внутрішню деталізацію на менш об’ємні галузі.  

У процесі дослідження лексикографічних джерел та контекстних 

вживань українських архітектурних термінів було виділено 12 лексико-

семантичних груп. Класифікацію архітектурних термінів проведено, виходячи 

з визначення їх змісту, встановлення обсягу семантики кожного окремого 

терміна, того поняття, що за певною родовою ознакою поєднується з іншими 

термінами в єдиній терміносистемі сфери архітектури. Загальним 

семантичним компонентом у значеннях всіх виділених термінів є сема 

«віднесеність до архітектурної сфери». 

Відомо, що всі терміни будь-якої термінології не можливо чітко розбити 

на лексико-семантичні групи, тому під час аналізу архітектурної 

терміносистеми ряд слів опинився за межами тематичної класифікації. Крім 

того, з огляду на те, що з точки зору мовного вираження лексико-семантична 

група  являє собою сукупність семем, одне і те саме багатозначне слово може 

входити до складу кількох лексико-семантичних груп. Наприклад, термін 

блок зафіксований у чотирьох лексико-семантичних групах: «Елементи 
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споруд та будівель», «Типи приміщень», «Будівельні матеріали», «Елементи 

міської забудови».  

Базові терміни лексико-семантичної групи є інтегруючими і об’єднують у 

своїй структурі загальний компонент значення декількох термінів, тобто 

позначають родове поняття, а диференціюючі терміни – видове поняття. 

Лексико-семантична група «Елементи споруд та будівель» у 

досліджуваній терміносистемі найчисленніша. Базовими є інтегруючі питомі 

терміни  вікно, стіна, стеля, підлога, двері, дах, а також запозичені: колона, 

панель, секція, елемент, деталь тощо. Основні питомі терміни даної групи 

успадковані давньоруською мовою із праслов'янської, наприклад: основа < 

osnova «фундамент, основа», стълпъ < stъlpъ «стовп», въсходы < vьz(ъ)xody 

«сходи, східці», двьрь < dvьrь «двері», окъно < okъno «вікно» тощо.  

Одним з найдавніших конструктивних елементів будівель є покриття, 

який  в українській мові традиційно називають верх, оскільки лексема дах є 

запозиченою з німецької мови (dach «покритий»). Проте слід зазначити, що 

сфера вживання слова верх з часом звузилася і обмежується деякими 

говірками південно-західного діалекту. Другою загальновживаною назвою 

верхнього покриття є лексема покрівля.  

До цієї групи слід віднести назви об’ємно-планувальних елементів, з яких 

складаються споруди та будівлі: поверх, фасад, корпус, фундамент, секція, 

блок та ін. Також у цій групі представлені найменування конструктивних 

елементів та деталей: перекриття, каркас, ферма, колона, опора та ін.  

Більшість лексико-семантичних варіантів даної групи можна розподілити 

за  підгрупами, в кожній з яких зафіксована домінантна інваріантна ознака. 

Наприклад, у значеннях термінів компонент, частина, елемент у загальному 

вигляді виражена інваріантна ознака «частина від цілого». У свою чергу, 

інваріантна домінантна ознака доповнюється рядом уточнюючих ознак, 

наприклад, ознаками «функціональне призначення» та «розташування». 

Ознака  «розташування» у словникових дефініціях визначається по-різному. 

Так, у визначенні терміна базамент «широка  нижня частина п’єдесталу, яка 

може складати четверту частину його загальної висоти» вказується лише 

місце розташування елемента. У визначеннях деяких термінів даної групи 

підкреслюється напрямок або конкретне розташування елемента у відношенні 

до інших елементів споруди. Наприклад, у визначенні терміна архітрав 

«нижня частина антаблемента, що безпосередньо спирається на капітелі колон 

і, у свою чергу, несе фриз і карниз» вказується розташування елемента 

відносно інших. Термін елемент найчастіше актуалізується у значенні 

«елемент конструкції» і зареєстрований в актуальних значеннях перекриття, 

перила, балясина, рама тощо. 

Відомо, що у наукових текстах функціонують слова, які належать до 

різних лексичних прошарків, що утворюють основу наукового тексту. Між  

загальнонауковими термінами та одиницями архітектурної термінології 
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існують  структурно-семантичні зв’язки, які не дозволяють провести чітку 

межу між такими лексичними одиницями. У лексико-семантичній групі 

«Елементи споруд та будівель» зафіксовані слова з такими актуальними 

значеннями, які можуть бути віднесені до загальнонаукового шару лексики, 

наприклад: елемент, система, секція, модуль, мотив, структура, конструкція, 

композиція тощо.  

У досліджуваній лексико-семантичній групі зафіксовані архітектурні 

терміни, що мають греко-латинське походження. Більшість з них служать для  

найменування архітектурних елементів будівель: абака, апсида, арка, архітрав, 

атріум, атик, база тощо. Наявність термінів грецького та латинського 

походження в тематичній групі «Елементи споруд та будівель» зумовлена 

екстралінгвістичними факторами: бурхливий розвиток архітектури в 

античному світі спричинив появу спеціальних понять, пов’язаних з цією 

предметною областю, та формування відповідної термінології.  

Частина термінів на позначення елементів споруд та будівель утворена 

шляхом модифікації загальнолітературних значень лексичних одиниць. 

Наприклад, шляхом метафоричного перенесення утворено терміни гребінь, 

крило, чоло, подушка, п’ята тощо. 

Таким чином, терміноодиниці, що входять до лексико-семантичної групи  

«Елементи споруд та будівель», є ключовими у досліджуваній терміносистемі, 

оскільки планувальне рішення споруд та будівель головним чином залежить 

від його конструкційної схеми та об’ємно-планувальної структури. 

Павлик Н.М., 
ст. науковий співробітник Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав», 
Україна, м. Переяслав 

ТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:  

КРИТЕРІЇ ЕСТЕТИКИ 

Базовий феномен Т.Г. Шевченка в унікальності факту: кріпак в академіки – 

шлях, який не пройшов жоден із національних геніїв. Творчий феномен 
полягає в геніальності, яка вознесла поета до світової слави, прирікши за 
життя на страждання. Феноменальною в психології творчості Т. Шевченка є 

конгруентність його особистості в глобальному прояві: екзистенція життєва  
відповідала творчій у націотворчому спрямуванні. «Пізнати феномен 
Шевченкового слова намагалися всі без винятку генерації українців… 

Здавалося б, у незалежній Україні процес вивчення творчості Кобзаря (як і 
втілення в життя його політичних заповітів) мав би, по-перше, набути 
систематичного і глибинного характеру, а по-друге, виходив би передусім з 
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української перспективи і експлікував би феномен Шевченка-націотворця» 
[2, с.5] – такий підхід у виборі критеріїв вбачає П. Іванишин на початку 
XXІ ст., застерігаючи від застосування спекулятивної інтерпретаційної 

методології українського «неоміфологізму», апологетами якого, на його 
думку, є Г. Грабович та О. Забужко. 

Виведення Шевченкових смислів із художнього кругообігу в площину 

інтерпретацій завжди таїть в собі небезпеку фальсифікації: наприклад, 

вбивство І. Гонтою своїх синів-католиків у поемі «Гайдамаки» сприймається 

як історичний факт і ставиться в провину автору змалювання кривавої сцени 

дітовбивства.  

Шевченкова художньо інспірована енергія націотворення стала еталоном 

україноцентричного державотворення на різних етапах історії України: 

перформативність твору «Як умру, то поховайте…» є свідченням такого 

дискурсу.  

Одним із критеріїв феноменальності Т. Шевченка є біполярність 

сприйняття його образу: від обожнювання до відкритої ненависті – 

всенародна любов до Шевченка завжди була в опозиційному протистоянні 

до нападів шевченкофобів різного ґатунку. 

Рецепція творчого феномену Т. Шевченка відбиває українську 

національну природу: світосприймання йде через призму його духоенергії, 

поступово вивільняючи ім’я поета із служби вузько ідеологічним цілям. 

Геній Т. Шевченка як носій національних цінностей працює на українську 

ідею й на початку XXІ ст., пройшовши поетапно шляхи: відторгнення 

великодержавним російським шовінізмом у XІX ст., ідеологічної експлуа-

тації радянським режимом у XX ст., виведення національно конструктивних 

ідей у міфотворчу субстанцію на початку XXІ ст.   

Сучасник Т. Шевченка Віссаріон Бєлінський в оцінці Т. Шевченка 

обрав один із критеріїв естетики – потворність, що вияскравлює стилістика 

висловлювання: «Здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и 

пошлеца, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. 

Этот хахлацкий радикал написал два пасквиля… Я не читал этих 

пасквилей… Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь 

я его судьею, я бы сделал не менше. Я питаю личную вражду к такого рода 

либералам» [1, с.441-442]. При цьому дістається й Кулішу, якого «неистовый» 

називає «скотиной», а українців ідентифікує як хохлів-баранів, стверджу-

ючи, що їх лібералізм тільки в ім’я галушок і вареників із салом. 

На початку XXІ ст. В. Бєлінському вторить його послідовник-

українофоб О. Бузина, де у кітчі «Вурдалак Тарас Шевченко» показує 

Кобзаря людиною суцільного ресентименту. Ім'я О. Бузини згадуватимуть 

поряд із Шевченковим як згадують ім'я Сальєрі, коли мова йде про отруєння 

ним Моцарта.  
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Важливим є прочитання критеріїв естетики творчості Кобзаря сучасним 

літературознавством із позицій методологічного плюралізму. «Ще не встиг 

стертися в пам’яті українців облудний імперський стереотип Шевченка – 

«революційного демократа», «кріпака», «атеїста» й «інтернаціоналіста»,  

як у суспільній свідомості сучасного покоління динамічно утверджується 

інший фальшивий образ: Шевченка як «міфотворця», «загальнолюда», 

«космополіта» та под.» [2, с.5]. 

Ставлення до Т. Шевченка та його творчості на сьогодні різко 

поляризувалося, і стимулятором цього є суспільно-політична ситуація в 

Україні та її статус держави, частина якої окупована. Відповідно почали 

циркулювати й нові критерії оцінки як особистості Т. Шевченка, так і його 

творчості в діапазоні позитив – негатив.  

На наш погляд на сьогодні в шевченкознавстві найціннішою з погляду 

висвітлення методологічних та інтерпретаційних суб’єктивацій, визначення 

критеріїв естетики та підходів у критичному дискурсі образу Т. Шевченка є 

робота П. Іванишина «Вульгарний «неоміфіологізм»: від інтерпретації до 

фальсифікації Т. Шевченка». Прикінцеві положення цієї праці дають 

істинність розуміння феномену Т. Шевченка – як націотворця: «Творчість 

Т. Шевченка доцільно розглядати саме як націоналістичну… Однією з 

найпродуктивніших інтерпретацій творчості Кобзаря стало б її трактування 

через призму національно заангажованої художньої візії (М. Євшан, 

Д. Донцов, Є. Маланюк) [2, c.123]. Такий домінантний естетичний критерій 

оцінки творчості Т. Шевченка  пропонує дослідник. 

У кожну епоху образ Т. Шевченка «підгонили» до соціальних 

відповідників та ідеологічних цілей. У революцію 1917 р. залучали до 

пропаганди в боротьбі проти поміщиків та капіталістів, його словами 

прикривали своє беззаконня й терор у роки голодомору 1933-го та 1937-го 

років, мобілізували на боротьбу з українськими націоналістами та до 

оспівування прекрасного майбутнього «в сім’ї вольній, новій». При цьому в 

обойму аргументів щодо правильності ленінського шляху долучали слова 

Т. Шевченка, надаючи їм зовсім іншого смислу: бачили не по-шевченківськи 

нову українську спільноту, а єдиний радянський народ. О. Корнійчук і 

послідовники соціалістичного реалізму поставили Т. Шевченка в авангард 

боротьби проти українських націоналістів, концептуально вмонтувавши 

його в пропагадистську машину. Таким способом вихолощували все 

естетично ціннісне із творчості митця, опираючись на такий критерій як 

ідеологічна доцільність. Оминаючи художній критерій, припарирували 

Шевченковим творам класову спрямованість, надавши цим  антишевчен-

ківський ключ для прочитання його текстів-передбачень. 

Твори з антимосковськими мотивами в епоху застою вилучили з усіх 

видань творів Т. Шевченка, як цензори царського режиму свого часу 

вилучили їх із першого видання «Кобзаря» 1840 р. Ці факти підтверджують 
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орієнтування при оцінні творчості митця на критерій ідейної інтенції, 

здрібнивши до коньюктури політичних вартостей мистецькі зразки Т. 

Шевченка світового рівня.  

Українська радянська наука провела й світоглядне ревізування, 

зробивши з геніального Шевченка прокрустове ложе революціонера-

демократа для всієї української культури, стверджуючи, що саме російські 

революціонери-демократи «просвітили» Т. Шевченка. Коментатори відкидали 

при цьому такий критерій оцінки, як національна самосвідомість, 

опускаючи факт: Чернишевський на 14 років, а Добролюбов на 22 роки 

молодші від Шевченка й обидва російські революціонери-демократи почали 

свою публіцистичну діяльність всередині 50-их років ХІХ століття, коли 

Кобзар ще поневірявся на засланні. Не брали до уваги й те, що суспільно-

політичним ідеалом для Т. Шевченка була Запорозька Січ, демократичні 

устої якої виключали монархічне управління державою. 

Т. Шевченко дарував видання «Кобзаря» 1860 року: послав в Україну, 

передав за кордон Герцену в Лондон, а рукописні твори Адаму Міцкевичу в 

Париж, Шафарикові до Праги. Поет не подарував «Кобзар» ні Добролюбову, 

ні Чернишевському, бо останній українську літературу вважав «отраслью 

великорусской», переконував читачів на сторінках «Современника», що 

нібито немає потреби в науковій літературі українською мовою. 

Вульгарно-соціологічний напрямок критичної думки у висвітленні 

образу Т. Шевченка послугувався критеріями: класовість, інтернаціоналізм, 

революційність ідей. Такий підхід запустив програмні, гостро тенденційні 

положення радянського шевченкознавства, які лежать в основі усіх 

досліджень, енциклопедичних і довідкових видань доби «розвинутого 

соціалізму». 

Визначення ставлення Т. Шевченка до декабристського руху та вплив 

його ідей на формування світогляду поета було спрощене й прямолінійне, 

ґрунтувалось на критерії великодержавного імперського шовінізму: єдність 

трьох братніх народів – українського, російського та білоруського. 

Т. Шевченку були більш близькі ідеї української автономії, які підтриму-

вались родинами Рєпніних, Капністів, де поет перебував у колі однодумців. 

Полтавська масонська ложа мала  виразно вкраїнський характер, із нею був 

тісно пов’язаний українофіл, маршалок переяславського дворянства Василь 

Лукашевич. Князь Микола Рєпнін, брат декабриста Сергія Волконського, 

був звинувачений в українському автономізмі. Конституція Пестеля ж не 

визнавала український і білоруський народи самостійними народами, що 

мають право на свій державний розвиток.  

За ім’я Т. Шевченка хапаються й нині суто з прагматичних міркувань,  

беручи за мірило відомість, надзвичайну популярність поета в соціокультур-

ному просторі. Стереотипізувавши думки про поета, актуалізувавши їх на 

потребу дня створюємо загрозу  зазнати втрат на імені Т. Шевченка. 
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Штампування імені Шевченка при найменуванні вулиць, площ, станцій, у 

недалекому минулому колгоспів привчило пересічного громадянина 

сприймати це як щось звичне, буденне, рядове. Прогностичним мисленням 

ми десь канонізували Т. Шевченка: численні пам’ятники, тисячі портретів в 

установах, зображення на 100-гривневій купюрі репродукції автопортрета, 

що не додумалась зробити жодна нація в світі (геній поета й суто 

прагматична функція грошей не поєднувані). Є небезпека випустити його 

ім'я в тираж, віддати на поталу ідеологічному споживацтву. Таке 

перенасичення стирає в сприйнятті образ Т. Шевченка як унікальної 

людини, генія.  

Підсумувавши, бачимо: приблизно за 180 років ім’я Т.Г. Шевченка та 

його образ стали центральними у критичному дискурсі, що проявився в різних 

формах – міфологізації, художній та усній народній творчості, літературній 

критиці, філософському осмисленні тощо. При цьому задіювали різні, часом 

поляризовані естетичні критерії оцінки, виходячи із мети й цілі інспірування 

образу Кобзаря у свідомість реципієнтів на різних етапах суспільного 

розвитку.  
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PEDAGOGY 

Герлянд Т.М., 
д.пед.н., ст. науковий співробітник, завідувач лабораторії  

технологій професійного навчання  
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

Україна, м. Київ 

ДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ:  

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Однією з особливостей організації професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання є її відповідність 
регіональній інфраструктурі. Оскільки відповідно до концепції реалізації 

державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
(П(ПТ)О) України «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 
період до 2027 року у новій моделі управління професійною освітою 

розширюються повноваження регіональних органів влади та рад 
професійної освіти, керівників закладів освіти, реалізуються механізми 
взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади та 

самоврядування [2, c.84]. На рівні регіонів має здійснюватися: аналіз ринку 
праці – визначення потреби у підготовці кваліфікованих кадрів та розміщення 
регіонального замовлення; управління та фінансове забезпечення діяльності 
і розвитку професійної освіти; організація діяльності регіональних Рад 

професійної освіти та наглядових рад закладів професійної освіти; 
формування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 
ліцензування закладів професійної освіти; розвиток соціального партнерства; 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
На думку розробників цієї концепції, регіональний підхід до формування 

кадрового потенціалу забезпечить відповідність освітніх пропозицій 

реальним потребам економіки, мобілізує інтелектуальні та матеріальні 
ресурси регіону, стимулює діагностику стану і перспектив розвитку 
економіки з врахуванням можливостей освітнього потенціалу регіону [1, 
c.96]. 

За таких умов актуалізуються питання прогнозування потреб регіонів у 
кваліфікованих робітниках та аналіз регіонального ринку праці (маркетин-
гово-моніторингові технології), оцінювання професійних кваліфікації, 

здобутих під час неформальної та інформальної освіти. З цією метою 
необхідно: активізувати участь бізнесу у відтворенні трудових ресурсів; 
соціальні партнери мають брати участь у навчально-методичній роботі 
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закладів професійної освіти (ЗПО); розширити участь соціальних партнерів 
у регулярному проведенні маркетингових досліджень динаміки змін 
очікувань і вимог ринку освітніх послуг; забезпечувати своєчасний науково-

аналітичний супровід управлінських рішень керівників ЗПО з розвитку 
соціально-партнерських відносин; розвивати маркетинг довгострокових 
соціально-партнерських відносин ЗПО з різними суб’єктами соціального 

партнерства; створювати соціально-партнерські мережі ЗПО на регіональ-
ному, національному та міжнародному рівнях для підвищення їх престижу у 
цільової аудиторії та утримання позитивного іміджу професійного 
навчального закладу; посилювати конструктивні соціальних зв’язки із 

випускниками та між випускниками як важливого ресурсу підвищення 
якості освітніх послуг і працевлаштування випускників. 

Для реалізації вищезазначених вимог доцільно створити педагогічні 

умови впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну 
підготовку майбутніх кваліфікованих робітників, а саме:  

– розроблення методики організації дуальної форми навчання для 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, 
машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування; 

– розвиток співпраці із підприємствами – замовниками робітничих кадрів 
для забезпечення відповідної вимогам роботодавців якості професійної 

підготовки учнів на робочому місці; 
– створення освітньо-виробничого середовища закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання; 

– розроблення навчально-методичних матеріалів для впровадження 
елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх 
кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери 

обслуговування та громадського харчування. 
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за заг. ред. В.О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2021. С. 95-97. 

2. Кримчак Л.Ю. Система дуальної освіти як умова якісної підготовки 
конкурентоспроможних професіоналів до ринку праці в Україні. Інноваційна 

педагогіка. 2019. Вип. 11, том 2, С. 83-86. 
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Гуцол Л.М., 
к.пед.н., ст. викладач кафедри природничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій Закарпатського інституту  
післядипломної педагогічної освіти, 

Україна, м. Ужгород 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: НАУКОВІ 

ПІДХОДИ ТА СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ 

У наші дні проблема розвитку підприємницької компетентності  набула 

особливої актуальності й гостроти через ряд обставин. Перша пов’язана з тим, 
що найбільш ефективним механізмом, що дає поштовх до прискореного 
процесу переходу України, особливо її економіки, на інноваційний шлях 
розбудови є розвиток підприємництва. Друга зумовлена тим, що державі 

потрібні освічені, ініціативні, творчі люди, які здатні до сприйняття та 
створення інновацій, організації підприємницької діяльності, адаптовані до 
динамічних змін сучасного суспільства. 

Проблеми підприємницької компетентності та окремих її складників 
перебувають у центрі уваги таких науковців, як Ю. Білової, Н. Балик, 
О. Ліскович, М. Ляшенко, Н. Морзе, М. Стрельнікова, С. Прищепи та ін.   

Зауважимо, що у різних галузях знань підприємницька компетентність 
має власне змістове наповнення. Дефініція «підприємницька компетентність» 
не є новою у педагогічній літературі, проте до сьогодні однозначного 
трактування вказаного терміну не існує.  

Вперше в українському освітньому середовищі поняття «підприємницька 
компетентність» використовується в переліку ключових компетентностей, 
визначених українськими педагогами за матеріалами дискусій, організованих 

у рамках проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному» 
(уміння вчитися, громадянська, загальнокультурна, компетентність з 
інформаційних і комунікаційних технологій, соціальна, підприємницька, 

здоров’язберігаюча). 
Найчастіше підприємницьку компетентність розглядають як якість 

особистості, яка виражається у здатності до творчого пошуку та реалізації 
інноваційних ідей, втіленні задумів у життя. До її складу включають 

комбінація знань, умінь, навичок, що забезпечують ефективне здійснення 
підприємницького процесу. Так, М. Стрельніков, трактує цю компетентність 
як сукупність особистісних і ділових якостей, навичок, знань, певної моделі 

поведінки, володіння якими допомагає успішно розв’язувати різні завдання і 
досягати вагомих результатів діяльності [11, с.149]. 

За визначенням С. Прищепи, підприємницька компетентність – 

сукупність якостей та знань, що допомагають особистості успішно й 
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ефективно вирішувати бізнес-завдання та досягати високих результатів у 
підприємницькій діяльності [10, с.369]. 

Актуальним в контексті визначення питання підприємницької компе-

тентності є напрацювання Ю. Білової. На її думку, підприємницька 
компетентність – це інтегральна психологічна якість особистості, яка 
проявляється в мотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації нових 

ідей та дає змогу вирішувати різноманітні проблеми в повсякденному, 
професійному, соціальному житті [2, с.16]. 

Ду Цінсюй  значно розширює визначення цього поняття і розглядає 
підприємницьку компетентність як інтегральну якість людини, що забезпечує 

успішність її підприємницької діяльності та включає в себе професійні знання, 
лідерські і креативні здібності, соціально-професійну гнучкість, комунікативні 
вміння, навички соціальної координації й управління [3, с.95]. 

Досить цікавою є дефініція поняття «підприємницька компетентність», 
що запропонована в дослідженнях  Г. Матукової, яка трактує підприємницьку 
компетентність як комплексне утворення, розвинене у процесі професійної 

підготовки, що забезпечує конкурентоспроможність майбутнього фахівця, 
його готовність до праці в умовах ринку й невизначеності та фіксує його 
здатність до самозайнятості; уміння аналізувати ринкові можливості 
підприємства; уміння освоювати провідні економічні ролі; адекватно 

оцінювати свої підприємницькі здібності й задатки [8, с.295].  
Підприємницька компетентність, на думку В. Майковської, – це 

інтегративне особистісне утворення, яке забезпечує здатність людини 

здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на отримання певних 
матеріальних і соціальних вигод [7, с.79].  

І. Середіна під «підприємницькою компетентністю» розуміє стійку 

здатність ефективно виконувати певний вид діяльності, що охоплює: глибоке 
розуміння сутності виконуваних завдань і вирішуваних проблем; знання 
досвіду в кожній конкретній галузі економіки; активне оволодіння 
найкращими досягненнями галузі; вміння обирати засоби та способи дії, 

адекватні конкретним обставинам місця й часу; уміння здобувати інформацію 
для розв’язання певної проблеми, аналізувати її, висувати гіпотези щодо 
вирішення проблеми, робити необхідні узагальнення, встановлювати 

статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати 
отримані результати для виявлення і розв’язання нових проблем; почуття 
відповідальності за досягнуті результати; здатність учитися на помилках і 

вносити корективи в процес досягнення цілей [12, с.98]. 
В свою чергу М. Ляшенко вважає, що підприємницька компетентність – 

це здатність використовувати знання, вміння та навички з основ 
підприємництва в процесі педагогічної діяльності; готовність до створення 

власного бізнесу, як здатність довести свої наукові здобутки до 
комерціалізації та впровадження їх в певній галузі економіки; критично 
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осмислювати й використовувати різноманітну інформацію; творчий підхід до 
справи, наявність певних лідерських якостей [6, с.53].  

Підприємницька компетентність, зауважує О. Ліскович, –  це наявність у 

людини здатності до творчого пошуку, генерування й реалізації нових ідей, 
спроможності успішно вирішувати проблеми в різних сферах життєдіяль-
ності, сформованість умінь аналізувати й об’єктивно оцінювати свої 

професійні можливості, співвідносити їх із потребами ринку праці; готовність 
дотримання норм і етики трудових стосунків [5, с.118]. 

Науковці Н. Балик, Н. Морзе зазначають, що підприємницька компетен-
тність передбачає здатність співвідносити власні економічні інтереси й 

потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними 
ресурсами, інтересами й потребами інших людей та суспільства, застосо-
вувати технології моніторингу ресурсів та забезпечення стійкого розвитку [1, 

с.10]. 
Поняття «підприємницька компетентність» аналізується у роботах 

Г. Назаренко. Науковець зазначає, що формування підприємницької 

компетентності особистості є складним, суперечливим і багатоаспектним 
процесом, що передбачає опанування особистістю підприємницьких знань і 
становлення на цій основі підприємницької свідомості й підприємницької 
поведінки [9, с.26].  

Н. Ковчин підприємницьку компетентність пов’язує із спроможністю 
володіти засобами, що дають особистості можливість ефективно організувати 
особисту та колективну підприємницьку діяльність [4, с.102]. 

До комплексу підприємницьких знань, умінь та навичок, що складають 
підприємницьку компетентність фахівця, дослідники відносять такі: 
«1) знання про існування різних контекстів і можливостей для перетворення 

ідей в особисту, соціальну або професійну діяльність; розуміння підходів до 
планування і управління проєктами; 2) розуміння економічних та соціальних 
можливостей і викликів, з якими зустрічаються роботодавець, організація чи 
суспільство; дотримування в їх подоланні етичних принципів; усвідомлення 

власних сильних та слабких сторін; 3) креативність, розвинутість уяви і 
стратегічного мислення, досвід вирішення проблем і критичного аналізу 
творчих процесів та інновацій; 4) здатність робити висновки щодо цінності та 

вартості, приймати фінансові рішення, ефективно спілкуватися та вести 
переговори з іншими, справлятися з невизначеністю, неоднозначністю та 
ризиком як невід’ємними складовими прийняття обґрунтованих рішень» [7] . 

Отже, проаналізувавши погляди окремих учених щодо визначення 
сутності дефініції «підприємницька компетентність», можемо констатувати: 
підприємницька компетентність базується на навичках творчості, креатив-
ності, критичного мислення, вирішенні проблем, ініціативності, активності, 

наполегливості та вмінні співпрацювати. 
Узагальнення вищевикладеного дозволяє зробити висновок, що 

підприємницька компетентність варто розглядати як: компоненту професійної 
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готовності, що включає сукупність знань, умінь та навичок щодо здійснення 
підприємницької діяльності, набуття практичного досвіду, здатність творчо 
мислити, генерувати й реалізовувати нові ідеї, спроможність особистості 

втілювати задуми в життя.  
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ-ДОШКІЛЬНИКІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Проблема тотального погіршення стану навколишнього природного 

середовища стала сьогодні темою для обговорення у всьому світі. Криза, що 

стосується відносин людини до навколишнього середовища, з’явилася і 

зростає, охопивши весь світ. Тому надзвичайно важливою проблемою 

людства на порозі ХХІ століття є виживання та створення умов для гідного 

життя наступних поколінь, які б жили у гармонії з природою та іншими 

людьми. 

Кожен громадянин без стосунку до віку, статі, громадянства, релігії, 

політичних поглядів тощо повинен усвідомлювати, що охорона та 

формування середовища, в якому ми живемо, є необхідністю, а отже, 

основним обов’язком кожної людини, оскільки кожен є лише тимчасовим 

користувачем цього середовища і зобов’язаний передати його іншому, 

наступному із поколінь. 

Формування дбайливого ставлення до навколишнього середовища слід 

починати з раннього віку, оскільки свідомість людини формується протягом 

усього життя, але її основи набуваються в дитинстві, коли діти чутливі до 

всього, що їх оточує[1;4;8]. 

Одним із ефективних факторів активізації дітей є контакт із природою, 

яка є багатим джерелом переживань, вражень, емоцій та відчуттів. Прямий 

контакт дитини з природою викликає бажання бути активною у ній, викликає 

почуття турботи та піклування про світ рослин та тварин. Однак у багатьох 

випадках найближче оточення дитини-дошкільника недостатньо і неповно 

використовується як місце і засіб екологічної освіти, а отже, спостереження та 

досвід як метод освіти, розвитку, дослідження та переживання його багатства 

та краси. 

Щоб наблизити дітей дошкільного віку до природи та ознайомити їх з 

екологічними небезпеками та викликами, навчання через досвід, а саме через 

гру та діяльність має особливе значення. Він створює оптимальні умови для 
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пробудження почуттів дітей, а також робить знання про живу та неживу 

природу та ресурси її захисту цінністю, яку ми хочемо захищати і для якої 

хочемо закликати боротися інших. 

Отже, у наш час, коли все частіше говорять про забруднене природне 

середовище, яке вже досягло рівня забруднення, небезпечного для життя 

питання екологічного виховання дитини-дошкільника, особливо у закладі 

дошкільної освіти світ говорити як про особливу та необхідну сферу освіти 

дошкілля. Тому обов’язком дорослих, особливо вчителів та батьків, є 

екологічна освіта дітей – така, що їх інтуїтивне та позитивне ставлення до 

природи стало цілеспрямованою поведінкою. Слід навчити дітей-дошкільни-

ків розвивати та удосконалювати інший спосіб життя, новий спосіб співпраці – 

у гармонії з природним, соціальним та культурним середовищем [5;6]. 

Проблеми екології є міждисциплінарними, складними і комплексними.  

В екологічній освіті не слід забувати про естетичні, етичні та емоційні 

цінності. Якщо все це врахувати  в організації освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти, то діти відчуватимуть і знатимуть, що вони є частиною 

світу природи. Вони також зрозуміють, що повинні діяти так, щоб не 

порушувати баланс функціонування багатого світу організмів, адже кожен з 

них є абсолютно необхідним. Тому когнітивні цілі повинні включати знання 

про навколишнє середовище, його охорону та загрози. Ці цілі слід поєднувати 

з відповідним формуванням ставлення, що характеризується чутливістю та 

повагою до навколишнього середовища, усією живою природою та 

раціональним та продуманим використанням її багатств. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє вже освіта та розвиток у закладі 

дошкільної освіти, яка полягає у формуванні відповідальності дітей 

дошкільного віку за стан природи шляхом пробудження екологічної 

свідомості та формування екологічної культури. 

Ми формуємо наукові знання протягом усього життя, і наукова освіта у 

закладі дошкільної освіти є одним з дуже важливих етапів цього процесу. 

Якість і ступінь природного досвіду дітей-дошкільників багато в чому 

залежить від впливу середовища, в якому вони живуть. 

У закладі дошкільної освіти цілі екологічної освіти включають: 

• надання дітям основної інформації про екосистеми, об’єкти та природні 

явища в найближчому оточенні, 

• розуміння важливості чистого повітря для здоров'я рослин, тварин та 

людини, 

• формування почуття відповідальності за будь-які місцеві зміни 

навколишнього середовища, спричинені людьми, 

• інформування дітей про проблему сміття та формування вміння його 

сортувати, 

• ознайомлення дітей з основними завданнями захисту тварин,  
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• розвиток інтересів дітей до джерел походження їжі, формування 

переконання, що їжа не завжди здорова, формування здатності вибирати 

(разом з батьками) здорову їжу, відмовляючись від шкідливих елементів, 

• звикання до збереження багатств землі, формування переконання, що 

природні ресурси потрібно економити, збирати матеріали, які можна 

переробити, 

• вчити дитину-дошкільника розуміти важливість сонячної енергії та її 

вплив на розвиток рослин, електроенергії в житті людини, помічати способи її 

збереження у повсякденному житті, 

• привчання дітей до правопорядку у найближчому оточенні, 

• розвиток інтересів дітей до екологічного руху у світі, розуміння того, 

що діти та дорослі у всьому світі вживають подібних заходів для захисту 

навколишнього середовища, 

• розуміння важливості зелені для здоров'я людини, 

• ознайомлення дітей з основними принципами охорони міської природи 

(сквери, дерева, парки, птахи, комахи), 

• розвиток естетичної чутливості (порядок, порядок у найближчому 

оточенні), 

• створення ситуації для прямого контакту з природою та спостереження 

за природними явищами, що відбуваються в різні пори року, 

• формування творчого ставлення до спілкування з природою, 

• розвиток чутливості до краси природи тощо[3;5;7;8]. 

Роль педагога-вихователя у реалізації змісту екологічної освіти особлива 

та відповідальна, адже, формуючи відповідальне ставлення, він вчить дітей, як 

охороняти природу та життя людини. Однак, перш ніж він почне виховувати 

та навчати дітей жити відповідно до законів природи, відповідно до вимог 

належного розуміння екології, він повинен дослідити зміст та зміст основних 

понять екології. 

Вихователь у закладі дошкільної освіти повинен пам’ятати, що діти 

найкраще навчаються: 

коли вони можуть самостійно відкривати поняття, залежності та явища; 

коли вони можуть «думати вголос», тобто говорити, організовувати свої 

ідеї в дискусіях та аргументах; 

коли вони можуть працювати з гумором, із задоволенням та відповідно 

до власних інтересів; 

коли вони можуть ставити запитання, висловлювати гіпотези, 

передбачати та відкривати; 

коли вони можуть висловлювати свої ідеї та почуття невербально, за 

допомогою танців, драми, музики, мистецтва та театру; 

коли поважається їхня індивідуальність, життєвий досвід, цінності та 

погляди з боку їхнього сімейного та місцевого оточення; 
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коли вони можуть навчатися за межами будівлі, в безпосередній 

близькості, під час прогулянок та екскурсій; 

коли вони можуть зустрічатися і вчитися у людей з близького та далекого 

оточення; 

коли вони можуть вчитися через природний контакт [2;3;6]. 

З огляду на викладене вище завдання вихователя повинні включати: 

• проектування навчальних ситуацій, які пробуджують внутрішню 

мотивацію дитини до творчої діяльності, задоволення її потреб, навчання 

відповідальності за прийняті рішення, 

• залучення батьків до ритму класного життя, запрошуючи їх до спільної 

діяльності з дітьми, 

• вдосконалення педагогічної майстерності шляхом участі у нових 

педагогічних майстер-класах, 

• залучення технічного персоналу дитячого садка до реалізації 

екологічної програми шляхом зацікавлення їх цим питанням, 

• формування співвідповідальності дітей за стан «куточка природи», саду, 

• залучення дітей до природоохоронних робіт у безпосередній близькості,  

або навіть у саду закладу дошкільної освіти [3;5;6;7]. 

Отже, питання екологічної освіти та формування екологічної свідомості 

та культури, активний контакт з природою дозволяє дитині виробити належне 

ставлення до всього живого, поступово приводячи її до розуміння становища 

та ролі людини в природі. Дитина повинна розуміти, що ставлення до природи 

є мірилом людської культури і здатність відчувати красу природи, 

відповідальність за поведінку людини у природному світі доводить її духовне 

багатство. 

Література 

1. Бауер М.Й. Методологія екологічної освіти. Чернівці : Крайова освіта, 2000. 

320 с. 
2. Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини – від родини : монографія. К. : СПД Богданова, 

2006. 219 с.  

3. Біда О.А. Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів 

на уроках природознавства : [для вчителів поч. класів і студ. пед. ф-тів] К. : Наук. світ, 

2000.  44 c.  

4. Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному 

навчальному закладі. К. : Видавничий дім ―Слово‖, 2008. 408 с. 

5. Крисаченко В.С. Україна : природа і люди. К. : НІСД, 2002. 623 с.  
6. Лисенко Н.В. Екологічне виховання дошкільників. К.: Освіта, 1993. 1993. 160 с. 

7. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. Івано-Франківськ : Сіверсія, 1999. 

156 с.  

8. Оржеховська В.М. Педагогіка здорового способу життя. Шлях освіти. 2006. № 
4. С. 29 – 32. 

 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 8 (13). 2021 
 

39 

Денисяк Юлія, 
аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

Сергеєва Софія, 
магістрантка Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 
Україна, м. Дрогобич 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ-ДОШКІЛЬНИКІВ  

ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В умовах сьогодення складається доволі складна ситуація із станом 
здоров'я дітей з раннього віку. Несприятливі екологічні умови, забруднення 
повітря і води, нестача якісних продуктів, гіподинамія, виснаження людини 
через тотальну інформатизацію і технологізацію, пандемії, недостатній 
доступ до якісного медичного обслуговування – це далеко не повний 
перелік причин, які спричиняють поганий стан здоров'я людини. Як 
результат: народження дітей з вадами розвитку та втрата здоров'я дитиною у 
пізніші терміни її життя. Діти, які мають вади розвитку трактуються у сфері 
освіти як такі, що мають особливі освітні потреби. Вони потребують, як і 
їхні здорові ровесники, якісного доступу до освіти, зокрема дошкільної; 
широкого спілкування, у процесі якого відбувається їхня соціалізація; 
реалізації своїх планів та мрій; професійного самовизначення та реалізації, 
словом, усього, чого потребує здорова людина. 

У час, коли ми сповідуємо і пропагуємо цінності гуманізму та 
демократії проблема освітньої роботи з дітьми, що мають особливі освітні 
потреби є необхідною, важливою, проте складною ділянкою роботи 
навчально-виховних закладів всіх рівнів. Заклади дошкільної освіти у цьому 
сенсі є первинною системною ланкою розвитку, освіти і соціалізації дитини. 
І від того, який досвід спілкування і діяльності вона тримає у закладі 
дошкільної освіти залежатиме її успіх і самореалізація у майбутньому. 

У системах освіти розвинених країн активно пропагується концепція 
інклюзивної освіти, яка передбачає створення такого освітнього поля, яке б 
було сприятливим для навчання, розвитку й виховання усіх без винятку 
дітей – здорових і дітей, що мають особливі освітні потреби. 

Парадигма широкої освіти на засадах інклюзивної культури протягом 
тривалого часу перебувала й нині перебуває в науковому дискурсі та 
активному практично-орієнтованому пошуку. Наше суспільство, долаючи 
труднощі перехідного періоду до суспільства гідності, все більше 
усвідомлює необхідність переосмислення принципів роботи з дітьми, що 
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мають особливі освітні потреби. Такі тенденції спонукають науковців до 
розроблення й освоєння інноваційних освітніх методик, нових педагогічних 
стратегій, організаційних форм навчання і виховання дітей з вадами здоров'я. 

Найважливішим завданням сьогодні є забезпечення повної самореалі-
зації та соціалізації осіб із порушеннями в розвитку з ранніх етапів їхнього 
життя, максимального включення їх у життя людської спільноти та широке 
спілкування, подолання ізольованості й замкнутості простору життя дітей, 
що мають особливі освітні потреби. 

Специфіка формування інклюзивного освітнього простору стала об’єктом 
зацікавлення авторів низки досліджень із багатьох галузей наукового знання. 
Теоретичне осмислення та способи їх практичної реалізації щодо головних 
концепцій інклюзії здійснюється крізь призму ідей демократичної та 
гуманістичної педагогіки, серед яскравих прихильників якої називаємо: 
Ш. Амонашвілі, Г. Ващенка, С. Русову, В. Сухомлинського та ін. 

Українські філософи також активно відстоюють позицію людської 
гідності і гуманізму, коли стають на бік прихильників широкої інклюзії. Серед 
них: Г. Васянович, В. Кремень, В. Луговий, В. Огнев’юк, Н. Скотна, 
В. Скотний та ін.). 

Існує низка сучасних українських досліджень, автори яких розробляють 
теоретичні засади роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, 
пропонують нові рішення щодо означеної проблеми, визначають необхідність 
зміни існуючої парадигми сегрегації у бік інклюзії (М. Пантюк, І. Садова, 
А. Сбруєва, Н. Сейко, Т. Фаласеніді та ін.). 

Доказом того, що інклюзивна освіта достатньо добре розвивається в 
Україні є низка законодавчих актів, які регламентують позиції інклюзії і 
ставлять їх у ряд таких, що мають державне значення. Правовим підґрунтям 
вітчизняної інклюзивної освіти є: 

Конституція України (1996 р.);  
Закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню 

освіту» (2020 р.) та ін.;  
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 
(2017 р.), «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 
центр»(2017 р.) та ін.;  

накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції 
розвитку інклюзивного навчання» (2010 р.), 

«Про затвердження Примірного положення про команду психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі 
загальної середньої та дошкільної освіти» (2018 р.) та ін. 

Усі вони широко та багатоаспектно підходять до проблеми інклюзивної 
освіти, визначаючи її необхідність з якомога раннього віку дитини. 

Вважаємо також необхідним розкрити зміст поняття «інклюзивна освіта», 
взявши за основі існуючі дослідження різних авторів; з’ясувати значущість 
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спільної освіти та широкого спілкування здорових дітей з дітьми, що мають 
особливі освітні потреби; визначити сутність основних дефініцій поняттєво-
категоріального апарату означеної проблеми («ексклюзія», «сегрегація», 
«інтеграція» та «інклюзія»). 

Так, ексклюзія, як доводять наукові розвідки – це «обмеження прав та 
соціальної активності дитини, її виключення із суспільного життя. 
Сегрегацією називають форму дискримінації, котра спричиняє відокремлення 
соціальних груп, що відрізняються від абсолютної більшості громадян за 
різними ознаками (расовою, релігійною або ґендерною приналежністю, 
соціальним статусом тощо)» [1, с.5].  

А. Колупаєва притримується думки про те, що заклади закритого типу, 
зокрема «спеціальні школи-інтернати, де навчаються і виховуються діти з 
особливостями психофізичного розвитку, не були осередками їхньої 
соціалізації» [7, с.139]. 

Г. Давиденко доводить, що інклюзію слід розглядати як нову загальну 
суспільну філософську парадигму, «котра, незважаючи на досягнення 
сучасних інформаційних технологій, має гарантувати повну участь усіх 
громадян, незалежно від їх можливостей, у суспільному житті й культурі» [3, 
с.147]. Обстоює подібну позицію й М. Порошенко: «Інклюзія відображає одну 
з основних ознак демократичного суспільства й виключає будь-яку 
дискримінацію: всі діти мають рівні права, зокрема на отримання освіти, 
незважаючи на особливості їх психофізичного розвитку, і є цінними членами 
суспільства» [6, с.10]. 

У науковому доробку І. Малишевської відображено та схарактеризовано 
пріоритетні засади освіти дітей, що мають особливі освітні потреби, 
«відповідно до яких кожна дитина:  

1) є унікальною та неповторною особистістю зі своїми здібностями, 
інтересами й потребами;  

2) потребує індивідуального підходу в навчальному процесі;  
3) формує власну шкалу цінностей, що ґрунтується на принципах, за 

якими кожна людина, незалежно від своїх здібностей та досягнень, має право 
на освіту, самовираження й особистий прогрес [5, с.19]. 

Серед пріоритетних, ключових напрямів практичної реалізації завдань 
інклюзивної освіти слід наголосити на питаннях якісної фахової підготовки 
педагогів для організації та здійснення інклюзивної освіти. Наголошуємо, що 
їхня підготовка не може обмежуватися лише знаннями про з дітей, що мають 
особливі освітні потреби, але й повинна включати компетентності щодо 
організації відповідного освітнього простору для дитини, яка має особливі 
освітні потреби. Важливим завданням також є навчити майбутніх педагогів 
реалізувати здорову, духовну, психологічно врівноважені взаємодію усіх 
учасників освітнього процесу. 

Педагог-дошкільник повинен уміти побачити внутрішній потенціал 
кожної дитини, особливо дитини, що має особливі освітні потреби. Базові 
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принципи реалізації Стандарту складають загальні демократичні принципи 
суспільного життя, що відображені у Базовому компоненті дошкільної освіти 
(2021 ). Серед них: 

– «демократичність (формування засад демократичного суспільства, де 
кожен / кожна можуть бути почутими, мають право на самовираження та 
активну участь); 

– рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без 
дискримінації за будь-якими ознаками; 

– забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору 
(основи соціальної, екологічної та економічної свідомості, відповідальності за 
власні дії та їх наслідки для довкілля); 

– міжвідомча взаємодія (співпраця закладів освіти з психологічною, 
соціальною та медичною службами); 

– державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та 
управлінні дошкільною освітою; 

– соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього 
процесу (засновників закладів освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, 
керівників та працівників закладів дошкільної освіти, фахівців, що надають 
освітні послуги дітям дошкільного віку, інших фахівців)» [2]. 

Викладене вище є свідченням тих здорових тенденцій у суспільстві, які 
спонукають до переосмислення ставлення громадян до дітей, які мають 
особливі освітні потреби. Це дасть змогу не лише такій дитини адаптуватися 
до життя в соціумі, але змінить у позитивний бік її оточення, поліпшить 
моральну атмосферу, підніме рівень духовності та взаєморозуміння. 

Заклади дошкільної освіти у цьому сенсі володіють особливим освітнім 
потенціалом і повинні стати прикладом для наступних ланок освіти загалом і 
кожної окремої людини зокрема. Підготовка фахівців дошкілля передбачає 
врахування і розширення кращих українських та світових тенденцій інклюзії. 
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МЕТОД ІСТОРИЧНИХ АНАЛОГІЙ В ШКІЛЬНІЙ 

ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ 

Основою дослідницького навчання в історичній освіті сьогодні методисти 

вважають пошуково-дослідницьку діяльність учнів, яка спонукає їх до 

створення оригінального навчально-значущого продукту, нових підходів до 

розв’язання досліджуваної проблеми; змістовного цілеспрямування особис-

тості як форми зв’язку між внутрішнім світом учня, змістом і спрямованістю 

його потенціалу та зовнішнім світом і суспільством [5, с.12]. Учень може 

оволодіти ходом дослідження лише через власний досвід, використовуючи 

свій власний інтелектуальний потенціал. У цьому сенсі актуалізується 

питання засвоєння учнями способів історичного пізнання за для набуття 

особистісного досвіду творчої діяльності та посилення світоглядного 

компоненту. Отже, на завершальному етапі історичної освіти учневі 

недостатньо надати лише знання, ще й важливо навчити користуватися ними. 

Одним із засобів реалізації цього завдання може стати використання 

вчителями методу історичних аналогій в умовах дослідницького навчання 

історії. Аналіз наукової та методичної літератури свідчить про те, що багато 

сучасних дослідників (В.В. Іваненко, О.І. Пометун, П. Мороз, та ін.) 

вважають, що аналогія як метод пізнання знаходить досить широке 

застосування при вивченні процесів та явищ суспільного життя в умовах 

сучасної освіти. У Новому словнику української мови визначення аналогії (від 

грец. άναλογία – відповідність) надається у трьох сенсах: «Аналогія – 

1. Подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями. 

2. лог. Висновок, зроблений на підставі схожості, подібності у чому-небудь 

предметів, явищ, понять. 3. лінгв. Вплив одних елементів мови на інші 

однорідні чи споріднені з ними, в результаті чого менш впливові елементи 

змінюються за зразком більш впливових [7, с.30]. Дослідник Д.А. Шмигаль 

відзначає сутність аналогії, яка полягає у тому, що «на підставі схожості 

предметів або явищ у деяких властивостях та відношеннях робиться висновок 

про їхню подібність також й у інших властивостях і відношеннях [9, с.97]». У 

підручниках з логіки та методики історичних досліджень зафіксовано 

наступну схему міркування: якщо позначити символами a і b два одиничних 

предмети або події, а P, Q, S, T – їх прикмети, то вивід по аналогії можна 

представити наступною схемою: 

– a має прикмети P, Q, S, T.  
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– b має прикмети P, Q, S. 

– Отже, b, ймовірно, має прикмету T [4, с.457]. 

Отже, аналогія не є довільною логічною побудовою, її основою є 

об’єктивні властивості і відношення предметів реальної дійсності. У логіці  

виділяють два основні типи аналогії: аналогію властивостей та аналогію 

відношень [3, с.272-273]. У свою чергу, дослідниця Л.Н. Мазур звертае увагу 

на аналогію строгу і нестрогу, підкреслюючи, що строга аналогія практично 

непридатна при вивченні громадських явищ в силу їх варіативності [4, с. 457].  

Тому для підвищення надійності висновку за аналогією слід дотримуватися 

таких вимог: 

1. Кількість спільних ознак зразка і суб’єкта має бути якомога більшою. 

Зрозуміло, що чим більше спільних ознак мають предмети, тим ймовірніше, 

що вони виявляться подібними і за іншими ознаками. 

2. Спільні ознаки для зразка і суб’єкта повинні бути найрізноманіт-

нішими. Як і в індукції, кількість має доповнюватись різноманітністю.  

3. Основа аналогії повинна бути суттєвою для зразка і суб’єкта аналогії. 

Аналогія буде надійнішою, якщо в її основу кладуться суттєві, а не випадкові 

ознаки.  

4. Переносна ознака повинна бути пов’язана зі спільними ознаками.  

Це відображено у принципі поділу аналогії на строгу і нестрогу. 

5. Слід враховувати не лише подібні, а й відмінні ознаки. Це допоможе 

вберегтись від невиправданих аналогій. Одна з найтиповіших причин 

помилок в міркуваннях за аналогією – зосередження на подібностях при 

ігноруванні відмінностей. За висновком Конверського О.Є. цінність аналогії у 

тому, що вона є своєрідним генератором нових ідей. За її допомогою можна 

розкрити нові раніше невідомі грані ідей, які вже довели власну ефективність, 

встановлюються зв’язки між новими ідеями, гіпотезами та достовірним 

знанням [3, с.274]. Оскільки сьогодні в історичній освіті все більше 

приділяється увага методології наукового пізнання, дослідники вивчають саме 

освітні можливості методу аналогій. Автори навчального посібника  

«Уведення в науково-педагогічну діяльність» підкреслюють, що методом 

історичної аналогії досліджуються структурно-функціональні відповідності, 

еволюційні закономірності, динаміка розвитку подій, етапність, темп, 

результативність тощо [2, с.44]. При використанні історичних аналогій 

необхідно мати на увазі, що: успіх залежить від правильного вибору об’єктів 

зіставлення; має місце історична обумовленість процесів та явищ; 

нововведення в соціально-економічних процесах несуть відбиток 

національного «стилю». Оскільки одним із основних засобів навчання історії 

завжди був підручник, то безумовно завдання реалізації використання методу 

аналогій у процесі дослідницького навчання старшокласників передбачає, що 

у структурі та змісті підручника повинен бути відповідний методичний апарат 

організації продуктивної діяльності учнів. П.В. Мороз зазначає, що 
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пізнавальні завдання підручника мають забезпечувати використання учнями 

відповідних методів і методології історико-соціального дослідження під час 

аналізу відповідних типових сюжетів, навчити їх прогнозувати [5, с.32]. 

Аналіз підручника М.М. Мудрого і О.Т. Аркуші до інтегрованого курсу 

«Історія: Україна і світ» для 10 класу доводить залучення методистами 

вчителів та учнів до використання історичних аналогій при вивченні 

Новітньої історії [6]. Автори використали різноманітні аналогії у тексті 

параграфів. У підручнику також використані завдання до параграфів, в яких 

використані різноманітні історичні аналогії. Наприклад: завдання з 

використанням метафор; завдання щодо визначення історичних понять та 

термінів; завдання щодо пояснення та аналізу висловів видатних 

особистостей; завдання на вміння інтегрувати знання учнів; завдання на 

порівняння; завдання систематизую чого та узагальнюючого характеру; 

завдання на історичне прогнозування. Подібний підхід зустрічаємо у 

посібнику П. Мороза, який пропонує до виконання такі види завдань: 

занурення в образ професії, певної соціальної групи, а потім в образ епохи: 

«Склади розповідь від імені очевидця (іноземця, журналіста, туриста) [5, 

с.37]»; завдання — «подивись на світ чужими очима», наприклад: «Складіть 

розповідь про тогочасне повсякденне життя в місті. Що міг би розповісти 

простий робітник, заїжджий селянин, турист, заможна людина»; завдання із 

складання розповідей від імені різних людей [5, с.39]. Велике значення у 

дослідницькому навчанні мають також сучасні методи, обрані та запропоно-

вані вчителем старшокласникам. Але, залучаючи учнів до пошуково-

дослідницької діяльності, слід запобігати перевантаженню, що може 

негативно вплинути на їхнє здоров’я. Тому цю проблему слід враховувати та 

розв’язувати в процесі оптимізації перебігу дослідницької роботи [5, с.35]. 

Методисти стверджують, що це завдання вирішується за допомогою 

використання алгоритмів у навчанні історії. Виходячи з того, що основою 

аналогії є об’єктивні властивості і відношення предметів реальної дійсності, і 

кожний конкретний предмет або явище, володіючи великою кількістю ознак, 

представляє не випадкову їх комбінацію, а певну єдність, комплекс, то це 

надає можливості провести паралелі по історичній вертикалі минуле-

теперішнє, виді¬лити негативні тенденції, що є аналогічними у сучасності і 

можуть призвести до трагічних наслідків у майбутньому та запропонувати 

свої шляхи недопущення цієї ситуації. Саме тому методисти пропонують 

використовувати метод фреймових опорних схем як ефективний засіб 

інтенсифікації навчального процесу та активізації розумової діяльності учнів. 

Під «фреймом» в дидактиці мається на увазі спосіб організації навчальної 

інформації, який періодично повторюється (фрейм як концепт) і навчального 

часу (фрейм як сценарій) для дисциплін, теоретичний матеріал яких 

піддається ―стисненню‖ і має універсальну каркасну структуру [1, с.79]. 

Фрейм являє собою рамочну, каркасну структуру ключової ідеї навчального 
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матеріалу, яку можна накласти на більшість тем і розділів, виражену в 

графічній формі. Цю форму умовно називають концептом. Концепт 

розробляється у вигляді схеми, таблиці, алгоритму, структури тощо, тобто в 

тій формі, яка найбільш зручна для образного сприйняття і може 

використовуватися з уроку в урок як алгоритм певних дій. Будь-який фрейм 

складається із слотів (терміналів), які обов’язково повинні бути заповнені 

конкретним змістом [1, с.81]. У шкільній історії такий підхід часто 

використовується при опрацюванні відомих історичних подій (Перша світова 

війна, Друга світова війна), явищ (війна, революція, Голодомор), процесів 

(Велика депресія 1929–1933 рр., Національно-визвольна боротьба народів 

Азії, Африки та Латинської Америки), персоналій (Вудро Вільсон, Микита 

Хрущов, Борис Патон). Структурування слотів є обов’язковим і виконується 

відповідно до схеми, в якій присутні чотири елементи: сутність історичного 

факти → причини його появи → хід події та взаємодія їх її учасників → 

історичне значення події для її свідків та для сучасної спільноти [8, с.70].  

Наприклад, використовуючи фреймову опору «Перша світова війна» 

старшокласник самостійно зможе структурувати матеріал по темі «Друга 

світова війна». Основними (стрижневими) блоками у даному випадку будуть: 

причини (1) → привід (2) → цілі (3) → завдання (4) → етапи (5) → періоди (6) 

→ результати та наслідки (7) → історичне значення, уроки (8) → оцінка 

сучасних науковців (9). Основна схема – фрейм протягом вивчення теми 

доповнюється учнями додатковою важливою для них інформацією, що має 

конкретизуючій характер. Таке структурування матеріалу стимулює учнів до 

здійснення цілеспрямованої пошуково-дослідницької діяльності, в результаті 

якої відбувається фіксація не тільки важливої історичної інформації, а й 

історичних узагальнень і аналогій, які призводять до усвідомлення нового 

матеріалу через раніше вивчене. Отже, при створення фрейму на уроках 

історії старшокласники звертаються до особистого творчого потенціалу та 

відкриває шляхи до наукового пізнання історії, тому, розглядаючи 

дослідницьке навчання як галузь інтелектуальної творчої діяльності 

особистості, ефективний засіб її самореалізації, вчитель має дбати про 

створення сприятливих умов для організації дослідницької діяльності учнів. 

За таких умов використання методу історичних аналогій є саме тим засобом, 

за допомогою якого учасники навчального процесу в старшій школі мають 

реалізувати завдання формування історичного мислення послуговуючись 

сучасною методологією історичної науки.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ  

ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Поняття «принципи» в педагогічній науці трактується як вихідні 
положення, на яких опирається практика навчання і виховання, конкретна 
педагогічна система. Принцип управління – «основні фундаментальні ідеї, 
уявлення про управлінську діяльність, правила, які виникають безпосередньо 
із законів та закономірностей управління, тобто принципи управління 
відображають об’єктивну реальність, що існує поза та незалежно від 
свідомості людини» [33, с.181]. 

Сучасна дослідниця І. Дичківська виокремлює п’ять принципів, що 
відображають конкретні закони й закономірності реалізації інноваційних 
процесів у дошкільній освіті: 

1. «Принцип організованої інноваційної зміни станів системи освіти. Цей 
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принцип орієнтує на необхідність свідомої діяльності під час переходу від 
одного стану системи освіти до іншого, досконалішого. Його застосування 
передбачає певну систему діяльності, яка охоплює етап підготовки до зміни 
стану системи освіти й етап реалізації цих змін. Підготовка до змін у системі 
освіти передбачає висунення, обґрунтування головної мети запланованих 
змін, визначення засобів і умов, за допомогою яких цю мету буде 
реалізовано» [1, с.114]. 

2. «Принцип переходу від стихійних механізмів перебігу інноваційних 
процесів до свідомо керованих. Реалізація цього принципу передбачає 
визначення і відпрацювання ефективного механізму свідомого управління 
зміною станів. Створення дієвого механізму повинно відбуватися у різних 
напрямах. Один із них пов’язаний із поєднанням процесів створення нового, 
його освоєння педагогами і застосування на практиці в одному навчальному 
закладі» [1, с.115]. 

3. «Принцип інформаційної, матеріально-технічної, кадрової забезпече-
ності реалізації основних етапів інноваційних освітніх процесів. Він 
передбачає обов’язкове інформаційне, матеріальне, кадрове забезпечення 
інноваційних процесів на кожному з основних етапів» [1, с.115]. Важливо, 
щоб таке різнобічне забезпечення процесу управління було на усіх етапах 
упровадження інновацій. 

4. «Принцип прогнозування зворотних або незворотних структурних змін 
в інноваційному соціально-педагогічному середовищі. Цей принцип враховує 
закон незворотної дестабілізації педагогічного інноваційного середовища, а 
також його цілісність та адаптаційні можливості. Інноваційне середовище без 
таких можливостей не могло б існувати і під натиском педагогічних інновацій 
було б зруйноване. У цьому сенсі опірність інноваційного середовища 
нововведенням, яка може набувати форми консервативних дій щодо нового, 
природна і навіть закономірна для збереження усталеності середовища як 
системи» [1, с.115]. Сутнісним є те, як інновації приймуть вихователі, чи не 
буде супротиву, як до цього поставляться батьки та ін. 

5. «Принцип посилення стійкості інноваційних освітніх процесів. Суть 
його виявляється в тому, що при переході від стихійних процесів до 
керованих повинна посилюватися і стійкість інноваційних процесів, їх 
здатність до своєрідного самозахисту, само адаптації. Сучасна динаміка 
суспільного життя спричинила збільшення кількості інноваційних процесів, 
які охоплюють різні ланки системи освіти, суттєвої зміни їх якості. 

Домінантою зміни якості інноваційних процесів є зростання їх стійкості. 
Це виявляється у визнанні їх не випадковості, закономірності, необхідної для 
освітньої системи. Унаслідок цього інноваційні процеси отримують необхідне 
інформаційне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення. 

Змінюється і ставлення до педагогів-новаторів, зростає ступінь очікування 
нового в педагогіці, тобто виникає механізм необхідної реалізації нового» [1, 
с.116]. 
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6. «Принцип прискорення розвитку інноваційних процесів у системі 
освіти. Дія цього принципу розкриває ефективність організації та механізми 
реалізації інноваційних процесів» [1, с.116]. Реалізація цього принципу 
передбачає якісні зміни у практиці закладу дошкільної освіти. 

На думку І. Дичківської, усі перелічені вище принципи взаємодіють між 
собою, сприяють удосконаленню навчання і виховання, що свідчить про 
ефективність управління інноваційним процесом у закладі дошкільної освіти. 

Заслуговує на увагу класифікація принципів управління, запропонована 
О. Касьяновою, яка охоплює такі принципи: 

– принцип поваги та довіри до людини; 
– принцип цілісного погляду на людину; 
– принцип співробітництва; 
– принцип соціальної справедливості; 
– принцип індивідуального підходу; 
– принцип збагачення роботи; 
– принцип мотивування та стимулювання; 
– принцип консенсусу; 
– принцип колегіальності; принцип оновлення [2, с.109]. 
Управління педагогічним процесом відбувається в конкретних умовах 

закладу дошкільної освіти, які охоплюють професійну компетентність 
директорів і педагогічних працівників; розвивальне середовище, координо-
ваність і злагодженість управлінських дій суб’єктів освітнього процесу; 
зорієнтованість вихователів і директорів на досягнення результату, мети 
прогнозованих змін. 

Характерними ознаками розвитку системи управління освітнім закладом 
О. Мармаза виділяє такі: 

– розвитку притаманні якісні зміни у системі управління; 
– «розвиток слід вважати і розуміти як природні органічні зміни, що 

випливають із внутрішньої логіки системи управління, не ігноруючи 
зовнішніх чинників; однак перевагу надавати внутрішнім процесам, які 
визначають саморозвиток управління; 

– розвиток управління – це завжди процес керований, цілеспрямований, 
який передбачає позитивні зміни. Він може сповільнюватися або 
прискорюватися» [3, с.17-18]. 

На пошук інноваційних підходів у системі управління дошкільною 
освітою має безпосередній вплив інтеграція України в європейський освітній 
простір. Важливо те, що не завжди з ентузіазмом керівники закладів дошкіль-
ної освіти реагують на інновації та впроваджують їх в освітній процес. 

Основні функції управління реалізуються за допомогою методів, під 
якими розуміють «сукупність способів здійснення функцій управління, які 
забезпечують досягнення встановлених цілей та результатів» [5, с.25]. 

Загалом методи управління виступають як способи досягнення 
поставленої мети. У педагогічній літературі виокремлюють прямі й 
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опосередковані методи, індивідуальні і колективні, матеріальні, дисциплінарні 
й моральні. 

Використовуючи той чи інший метод керівник закладу дошкільної освіти 
має можливість підібрати кадри відповідно до посадових інструкцій, залучити 
вихователів до управлінських функцій з метою реалізації здорової конкуренції 
у закладі дошкільної освіти. 

Отож, технологічність в управлінні дошкільною освітою є відображенням 
теоретико-методичних і практичних засад дошкільної освіти. Управлінська 
технологія спрямована на вирішення різноманітних проблеми дошкільної 
освіти і має такі ознаки: 

– ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки; 
– взаємодія суб’єктів управління, урахування індивідуальних, професій-

них якостей, рівня фахової підготовки, загальної культури; 
– вплив освітнього середовища на функціонування чи створення ЗДО, в 

якому освітній процес скерований на особистісний розвиток та соціалізацію 
дитини; 

– регіонально орієнтована, максимально спрямована на забезпечення і 
надання громаді освітніх послуг, урахування соціального замовлення. 

Як засвідчує досвід роботи, ефективними технологіями управління 
закладом дошкільної освіти є моделювання освітнього процесу, управління у 
співробітництві, метод прогнозування, індивідуально-диференційований 
підхід до надання освітніх послуг і забезпечення дітей регіону мережею 
закладів дошкільної освіти. Це можливо за умови аналізу ситуації в регіоні у 
сфері дошкільної освіти, виявлення недоліків, встановлення їх причин та 
подолання у сфері освітніх послуг, вирішення запитів вихователів і прийняття 
рішень. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

З ЗАСУДЖЕНИМИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

Основним завданням виправних закладів є не тільки створення належних 

умов перебування для осіб, які скоїли злочин, а й підготовка їх до успішної 

інтеграції в соціум. Це є прерогативою виховної діяльності виправних 

закладів. Адже завдяки добре налагодженій виховній роботі засуджені 

отримують можливість переглянути та переосмислити свої життєві орієнтири, 

систему цінностей, ставлення до навколишньої дійсності.  

Зазначимо, що виховна робота виправних закладів є цілісною системою, 

яка реалізується в певних напрямах. Серед них: моральне виховання, релігійне 

виховання, правове виховання, трудове виховання, естетичне виховання, 

фізичне виховання, валеолого-екологічне тощо. Дамо кожному з них коротку 

характеристику.  

Основою серед названих виховних напрямів вважаємо моральне 

виховання, під яким розуміємо систему різноманітних виховних заходів, яка 

спонукає засуджених до переосмислення власних поглядів, вчинків, 

особистих цінностей. Цьому передує визнання засудженими своїх негативних 

моральних якостей, бажання їх усунути та прагнення в подальшому 

дотримуватись у своїй життєдіяльності етичних переконань, поглядів, звичок, 

діяти згідно з загальнолюдськими гуманістичними цінностями, ідеалами 

добра, правди, справедливості, совісті, людської честі [1]. 

Тісно переплітається з означеним напрямом релігійне виховання, під яким 

розуміємо оволодіння засудженими основами християнської моралі, 

розуміння її основоположних принципів, формування потреби керуватись у 

своїй життєдіяльності її засадничими ідеями та цінностями такими, як 

милосердя, співпереживання, добропорядність, ввічливе ставлення до інших 

тощо. 

Наступним виховним напрямом вважаємо правове виховання, яке 

тлумачимо як систему виховних заходів, спрямовану на формування у 

засуджених основ правової культури, що охоплює розуміння засудженими 

призначення та сутності законів, стійкого переконання в необхідності їх 
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дотримання, правомірної поведінки в період відбування покарання та після 

звільнення [4, с.52]. 

Обов’язковим виховним напрямом вважаємо і трудове виховання 

засуджених. Саме залучення їх до трудової діяльності сприяє формуванню у 

засуджених моральної готовності працювати не тільки для забезпечення своїх 

особистих потреб та потреб своєї сім’ї, родини, а й готовності до суспільно-

корисної праці на благо суспільства чи інших людей. Власне це передбачає 

формування у засуджених зацікавлення суспільним життям, мотивації бути 

корисним іншим та суспільству, пробудження інтересу до здобуття певної 

професії під час перебування у виправному закладі тощо. Цей виховний 

напрям реалізується в процесі продуктивної праці у сфері матеріального 

виробництва, суспільно-корисної праці на території виправного закладу, що 

передбачає участь у благоустрої, ремонті житлових та службових приміщень, 

школи, професійно-технічного училища, у господарському обслуговуванні та 

самообслуговуванні тощо. Завдяки такій задіяності в суспільно-корисній 

праці виправного закладу у засуджених формуються такі моральні якості, як 

сумлінність, відповідальність, свідомість, активність, ощадливість, працелюб-

ство та ін. [3, с.51]. 

Ще одним із виховних напрямів, які реалізуються у виправних закладах є 

естетичне виховання, що має на меті сформувати у засуджених вміння бачити, 

сприймати та розуміти прекрасне в навколишньому. При чому акцент 

ставиться на пізнавальну активність засуджених у вивченні природного та 

суспільного довкілля, через залучення їх до художньо-естетичної діяльності та 

перетворення навколишнього середовища за законами краси і гармонії. 

Наступним виховним напрямом є фізичне виховання, що передбачає 

системуфізкультурно-спортивних та оздоровчих заходів, які проводяться із 

засудженими з метою укріплення здоров’я, розвитку фізичних сил і морально-

вольових якостей, підтримки здорового способу життя, профілактики 

захворювань [2, с.97]. 

Фізичне виховання за своєю сутністю, як виховний напрям тісно 

пов’язане з валеоекологічним. Воно в свою чергу передбачає сукупність 

виховних впливів, спрямованих на підвищення валеоекологічної культури 

осіб, позбавлених волі, прищеплення їм санітарно-гігієнічних навичок в 

побуті, на виробництві з метою попередження захворювань [2, с.99]. 

Аналіз напрямів виховної роботи із засудженими у виправних закладах 

дозволяє стверджувати, що вони тісно переплітаються, змістовно доповнюють 

один одного та разом становлять одну цілісну виховну систему, завданням 

якої є підготовка засуджених доуспішної інтеграції у соціум, а її метою є 

комплексний вплив на успішність виправлення та ресоціалізації особистості 

засудженого через зміст конкретних заходів й форм впливу на засуджених, 

технологій їх реалізації в умовах конкретного соціального середовища. 
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РОЛЬ ОСВІТИ ЗАСУДЖЕНИХ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У ЇХ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 

Отримання освіти засудженими у пенітенціарних закладах України є 

важливою соціальною проблемою. Це пояснюється тим, що сам освітній 

процес не тільки дає можливість подолати прогалини засуджених у знаннях, 

а й формує у них пізнавальну активність, мотивацію до навчання, сприяє 

розвитку таких якостей, як відповідальність, обов’язковість, наполегливість.  

Окрім цього, навчальна діяльність має і виховний вплив. Адже навчання 

нероздільно пов’язане з вихованням. Бо неможливо навчати, не виховуючи, і 

виховувати, не навчаючи. Завдяки успіхам у навчанні зміцнюється статус 

засуджених в колективі, збагачується досвід колективної діяльності, 

спілкування, що виводить їх на новий рівень самосприйняття та самооцінки. 

Під впливом навчання змінюються свідомість засуджених, їх переконання, 

нахили, звички, поведінка тощо [2, с.19].  

Як відомо, чим вищий загальноосвітній і професійний рівень засуджених, 

тим швидше та якісніше вони опанують виробничу професію, тим 

ефективнішою буде їх праця. Крім того, за допомогою загальноосвітнього та 
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професійно-технічного навчання засуджені здобувають певні знання та 

набувають навичок з тієї чи іншої спеціальності, що в подальшому сприятиме 

їхній соціальній адаптації після звільнення з місць позбавлення волі [1, с.17]. 

Значення загальноосвітнього та професійно-технічного навчання ще й у 

тому, що надаючи можливість засудженим безкоштовно навчатися за рахунок 

держави та набувати певних професій, заохочуючи при цьому їх бажання до 

навчання, держава тим самим виявляє турботу про майбутнє засуджених, що 

свідчить, у свою чергу, про гуманістичні орієнтири розбудови нашої держави. 

Роль освіти, на наш погляд, є важливою ще й у тому, що засуджені до 

позбавлення волі значну частину часу зайняті навчальною діяльністю, а це, 

насамперед, допомагає їм у переосмисленні своїх життєвих позицій. 

Позитивом є й те, що під час занять адміністрації пенітенціарних закладів 

легше контролювати дії засуджених, що дуже важливо для зміцнення режиму 

та дотримання правопорядку. У цьому аспекті освіта є засобом запобігання 

вчиненню засудженими нових злочинів. 

Практика боротьби зі злочинністю показує, що само по собі виконання 

покарання у виді позбавлення волі, навіть за досконалої його організації, ще 

не вирішує проблеми попередження рецидиву злочинів з боку засуджених. 

Важливо закріпити результати виправного впливу, спробувати переорієнту-

вати погляди засудженого, усунути об’єктивні умови, що сприяють 

поверненню раніше засуджених осіб на злочинний шлях. Власне цього можна 

досягнути завдяки ефективній організації освітнього процесу у пенітенціар-

них закладах [2, с.26].  

Також велике значення освіти полягає у полегшенні інтеграції засуджених 

в соціум, у їх адаптації до умов життя на волі. Освіта, взаємодіючи з іншими 

засобами впливу, здатна здійснити на засуджених ефективний виховний 

вплив, що сприяє досягненню мети – їх виправлення та ре соціалізації. 

Як відомо, між низьким культурним рівнем особистості і злочинністю 

існує певний зв’язок. Тому є всі підстави стверджувати, що підвищення 

культурного рівня засуджених у процесі навчання сприяє деякою мірою 

позитивній зміні їхньої особистості. Саме за допомогою освіти формується 

світогляд громадян, їх ціннісні орієнтації, розуміння та сприйняття існуючих у 

суспільстві норм поведінки, культурних цінностей і традицій. 

Позитивний вплив на засуджених навчання здійснює ще й тому, що у 

процесі його здійснення формуються позитивні інтереси і потреби 

засуджених. У загальному виді освітній процес – це нерозривна єдність двох 

сторін: передачі тим, хто навчається, знань, умінь і навичок і формування у 

них певних якостей особистості [1, с.17]. В умовах ізоляції здійснюється не 

стільки виховання, скільки перевиховання, що досягається усуненням 

негативних і формуванням суспільно корисних ціннісних орієнтацій, 
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інтересів, потреб. Власне це і відбувається певною мірою завдяки підвищенню 

засудженими свого освітнього рівня. 

Дослідник С. Сюр зазначає, що під навчальною діяльністю в умовах 

виправної установи слід розуміти формування активного ставлення до 

навчання, спрямованого на розвиток у засуджених розумових сил, 

інтелектуальних почуттів, психічних процесів, пізнавальних інтересів, 

формування світогляду, моральних властивостей і якостей. Навчальна 

діяльність в умовах виправних установ має свою специфіку. Вона 

визначається ізоляцією засуджених від життя людей, що перебувають на волі, 

від широкої суспільної практики соціального будівництва, діяльністю малих 

груп, що здійснюють негативний вплив на її організацію, низьким рівнем 

пізнавальної активності засуджених тощо [3, с.186]. 

Дослідження свідчать, що між рівнем виправлення і ставленням 

засуджених до навчальної діяльності існує певна залежність: чим вище рівень 

виправлення, тим, відповідно, сумлінніше ставлення засуджених до навчання, 

і навпаки, чим сумлінніше засуджені ставляться до навчальної діяльності, тим 

вище рівень їх виправлення. 

Отож, освітня діяльність позитивно впливає на формування системи 

життєвих цінностей і поведінки засуджених. Серед них спостерігається 

підвищення дисципліни, відповідальності за свої вчинки. Усе більше робиться 

для того, щоб засуджені не тільки вийшли освіченими на волю, але й змогли 

стати повноцінними членами суспільства, застосувавши отримані в період 

відбування покарання навички й уміння. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Система дошкільної освіти в умовах сьогодення переживає етап 
удосконалення й перебудови з огляду на ті суспільні процеси, які 
відбуваються в усьому світі. Глобалізація, інформатизація, урбанізація тощо 
вимагають від людини з раннього віку пристосування до оточення з 
максимальними можливостями збереження здоров'я та створення позитивного 
психологічного клімату у процесах гри, діяльності, творчості, спілкування 
тощо. Саме через це питання організації розвивального освітнього 
середовища закладу дошкільної освіти є сьогодні нагальними і актуальними. 

Для успішної реалізації завдань розвитку дитини-дошкільника слід 
врахувати всі факти, умови й обставини, в яких перебуватиме дитина в період 
дошкілля  і де буде організовуватися її життєдіяльність у широкому розумінні 
цього поняття. Серед цих чинників одним з найважливіших, які завжди 
визначаються суспільними обставинами і детермінуються матеріальними 
засобами і матеріально-технічними чинниками життя суспільства є освітній 
простір дитячого навчального. 

Освітній простір закладу дошкільної освіти є місцем перетину зацікавлень 
та інтересів освітніх суспільних інституцій, органів влади, родини, сім’ї, 
приватних осіб, організацій, культурних та просвітницьких установ тощо. У 
залежності від історичних умов та обставин форма та специфіка організації 
розвивального освітнього середовища закладу дошкільної освіти  носили 
різний характер і залежали від: 

• можливостей закладу освіти; 
• його розміщення і підпорядкування; 
• існуючих традицій освітньої галузі певного регіону; 
• матеріально-технічного бази та реальних можливостей; 
• стану суспільства, його розвитку; 
• світових тенденцій інформатизації та технологізації; 
• потреб людини; 
• рівня підготовки педагогічних кадрів тощо. 
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Все, означене вище, накладало відбиток на характер і специфіку іграшок, 

види ігор, вільну та спеціально організовану діяльність, психологічний клімат 

дошкільного закладу тощо. 

Ефективність функціонування сучасного закладу дошкільної освіти   

оцінюється дітьми, батьками, педагогами та громадськістю передовсім за 

критерієм комфортного та розвивального перебування дітей у ньому. У 

випадку дошкільної освіти часто виникає питання якості, відповідь на яке 

передбачає розуміння та урахування низки чинників, яким повинен 

відповідати простір закладу дошкільної освіти  та характер діяльності у 

ньому. 

Загалом «Якість дошкільної освіти вченими визначається: 

– наданням можливості вибору для дитини «індивідуального освітнього 

маршруту» на основі різноманітності змісту, форм і методів роботи з дітьми; 

– забезпеченням соціального захисту дитини від некомпетентних 

педагогічних дій; 

– гарантією досягнення кожною дитиною мінімально необхідного рівня 

підготовки для успішного навчання в початковій школі» [5, С.43]. 

Результатами якісної дошкільної освіти з урахуванням характеру 

організації розвивального освітнього середовища закладу дошкільної освіти 

педагоги-сучасники вважають: 

«– показники особистісного розвитку дитини (креативність, мотивації, 

довільність, допитливість, ступінь морального розвитку тощо); 

– рівень готовності до шкільного навчання, що є ґрунтом наступності й 

забезпечує підготовку до засвоєння програми початкової школи (рівні 

стартові можливості); 

– знання, уміння, навички, отримані дитиною в межах освітньої програми; 

– створення умов для здійснення освітнього процесу» [4]. 

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти  розуміється вченими, як 

той простір, який оточує дитину і творить відповідну сукупність умов та 

позитивних, конструктивних, розвиваючих впливів на неї. У теорії Лева 

Виготського з’явилася ідея про «соціальну ситуацію розвитку», для якої 

освітній простір має чимале значення [2, С.160-165].  

Отже, успіх «соціальної ситуації розвитку» безпосередньо залежить від 

освітнього середовища закладу дошкільної освіти. В.О.Ясвін визначає освітнє 

середовище як «систему впливів і умов формування особистості, а також 

можливостей для її розвитку, що містяться в соціальному і просторово-

предметному оточенні» [5, С.86]. 

У науково-методичній літературі визначено також конкретні параметри 

розвивального освітнього середовища. Так, Ковальов основним з них вважає: 

«1) фізичне оточення (архітектура, зовнішній і внутрішній дизайн, 

комбінування елементів); 

2) людський чинник (просторова і соціальна густина, персональний 
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простір, статусно-ролевий і статево-віковий розподіл суб’єктів освітнього 

процесу); 

3) програма навчання (сюди віднесено контроль, стиль спілкування з 

дітьми, форми організації навчання тощо)» [3, С.13-23.]. 

Дослідники організації розвивального освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти обґрунтовують думку про його трикомпонентну структуру, 

у якій мають місце  

• «…предметне середовище – господарська інфраструктура, організація 

харчування, матеріальне забезпечення навчальної і оздоровлю вальної 

діяльності. Вона визначається якісною оцінкою приміщень, санітарно-

технічного, медичного, спортивного устаткування й оснащення, організацією 

системи харчування з урахуванням вимог, санітарних правил і норм;  

• комунікативне середовище – міжособистісні відносини між суб’єктами 

педагогічного процесу;  

• оздоровлювальне середовище – форми і принципи оздоровлю вальної 

діяльності» [5, С.87]. 

Педагогами і психологами неодноразово робилася спроба визначити 

інтегральні критерії збагаченого освітнього середовища. Це має безпосередній 

відношення до умов дошкільного навчального закладу. Ці критерії цілком 

можна пристосувати до діяльності дошкільного закладу. Серед них вчені 

виділяють: 

«1. Критерій збагаченості середовища сенсорними стимулами: сенсорне 

багатство закладу та її території; гармонізація, структурованість сенсорного 

середовища; естетичність середовища. 

2. Критерій насиченості різними типами і видами діяльності:  типи – 

ігрова (провідний тип), навчальна, трудова; види діяльності – спілкування, 

пізнавальна діяльність, перетворювальна, оцінно-контрольна, творча. 

3. Критерій задоволення потреб у фізичній активності та фізичному 

розвитку: здоровий спосіб життя, потреба в активності, спортивні досягнення 

тощо. 

4. Критерій насиченості середовища взаємодією педагогів, дітей,  

батьків» [5, С.88]. 

Розвивальне освітнє середовище закладу дошкільної освіти трактується 

вченими та педагогами-практиками також з позиції сприятливості 

психологічного клімату у ньому, атмосфери доброзичливості, терпимості, 

толерантності, широти можливостей комунікації між дітьми та вихователями, 

а також з точки зору матеріального забезпечення потреб дитини в освітній, 

навчальній, виховній, розвивальній діяльності, щодо його природовідповід-

ності тощо. Вчені також визначають структурні компоненти в процесі 

організації розвивального освітнього середовища закладу дошкільної освіти: 

– «соціальний: варіативний і розвивальний характер освіти. Варіативність 

припускає можливість вибору, типу і виду ДНЗ відповідно до інтересів, 
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потреб дитини та її сім’ї; 

– дидактичний: освіта повинна мати особистісно зорієнтоване 

спрямування; знання, уміння і навички перетворюватися з мети навчання в 

засіб розвитку; 

– психологічний: забезпечення формування в дитини і педагога здатності 

бути суб’єктом свого розвитку; 

– комунікаційно-організаційний: суб’єкт-суб’єктний тип взаємодій, коли 

кожний його учасник є умовою і засобом розвитку іншого» [1, С.27-31]. 

Таким чином стверджуємо, що організація розвивального освітнього 

середовища закладу дошкільної освіти є складним і багатокомпонентним 

явищем, проте його виважена, методично врівноважена і психологічно 

зорієнтована структура є запорукою успіху розвитку дитини та комфортної її 

адаптації і соціалізації. В умовах сьогодення організація розвивального 

освітнього середовища закладу дошкільної освіти потребує врахування 

сучасних тенденцій розвитку суспільства та освіти, відображає явища 

технологізації, інформатизації, глобалізації тощо. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕШКОД У ВЕДЕННІ ЗСЖ  

В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Останнім часом проблема збереження здоров'я викликає все більший 

інтерес у представників різних наук, тому що здоров'я – це необхідна умова 

активної й нормальної життєдіяльності людини. На сьогодні, в умовах 

розбудови українського суспільства, стан фізичного та психічного здоров'я 

молоді набуває особливої гостроти, оскільки сучасна ситуація обтяжується 

високими показниками захворюваності молоді, погіршенням екологічної, 

економічної, епідеміологічної ситуації, морально-духовною кризою, і 

пандемією COVID-19 та іншими негараздами. 

Ситуація сьогодення засвідчує, що більшість населення не має 

достатніх знань про способи збереження та зміцнення здоров'я, частина 

населення не має можливості приділяти власному організму належну увагу, 

а ще інші не мають достатньо сили волі, щоб дотримуватись здорового 

способу життя. Результат один – втрата здоров'я. Тому гасло «Здоров'я через 

освіту» і на сьогодні залишається досить актуальним. Сумно, що за останні 

10–12 років випуск спеціальної наукової, науково-методичної та популярної 

літератури з питань фізичної культури, спорту, гігієни, валеології різко 

зменшився, практично до нуля. Мало уваги приділяється теоретичним та 

практичним проблемам у галузі ЗСЖ ЗМІ [1;2;4]. 

Є очевидним, що першорядна роль у збереженні і формуванні здоров'я 

належить самій людині, її способу життя, цінностям, установкам, ступеню 

гармонізації її внутрішнього світу і відносин з оточенням. Вихід з цієї 

ситуації полягає в зміні ставлення людини до самої себе, свого здоров'я. 

Зміцнення і збереження здоров’я має стати обов’язком і потребою кожної 

людини.  

Спосіб життя включає основну діяльність людини, куди входять 

трудова діяльність, навчання, соціальна діяльність, психоінтелектуальна 

діяльність, рухова активність, спілкування та побутові взаємовідношення. 

Здоровий спосібу життя – це система поведінки людей, яка направлена 

на постійне фізичне вдосконалення, культуру взаємних стосунків і 

харчування, повноцінного сімейного життя, високу творчу активність, 
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високоморальне відношення до людей, самих себе та навколишнього 

середовища. 

Отже, спосіб життя безпосередньо впливає на здоров'я людини, і у той 

же час умови життя якби опосередковано здійснюють вплив на стан 

здоров'я, який варто розглядати, як найважливіший компонент його 

особистості [3].  

З метою з’ясування інформації (головним чином причини) стосовно 

перепонів у веденні ЗСЖ сучасними юнаками і підлітками ми провели 

дослідження з використанням анкети В.Д.Пуріна «Що заважає мені вести 

здоровий спосіб життя?». Вибірку дослідження становили учні 10 та 11 

класу, в кількості 35 осіб (юнаків і дівчат) віком 16-17 років.  

У відповідності до вимог анкети респонденти роблять письмові 

відповіді на 12 запитань-тверджень за наступною шкалою: 5 – завжди; 4 – 

часто; 3 – іноді; 2 – рідко; 1 – ніколи.  

Опитування проводиться у відкритому вигляді, колективно. 

Інтерпретація результатів анкети здійснюється в інтервалі 2-60 можливих 

балів. Про вплив тієї чи іншої причини на ведення конкретним учням 

здорового (адекватного, гармонійного, правильного) способу життя можна 

судити по його оцінці кожного з 12 запроопонованих тверджень. Чим вище 

ця оцінка, тим більший вплив здійснює дана проблема на особистість  

(а також і на фізичний розвиток) учня, тим складніше вона вирішувана. 

Отримані результати ми представили в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Оцінка результатів  

(в балах) 

Рівень перепонів Кількість учнів  

(у %) 

2-28 балів низький рівень (НР): 28 учнів (80 %) 

29-44 балів середній рівень (СР): 6 учнів  (17,1 %) 

45-60 балів високий рівень (ВР): 1 учень  (2,9 %) 

Як видно з таблиці, у більшості випадків, а це 28 учнів (що становить 

80 % вибірки) у наших респондентів спостерігається низький рівень 

перепонів, шо означає, що підлітку по силам і він може опанувати ситуацію 

та впоратися з незначними проблемами у веденні ЗСЖ.  

У 6 учнів діагностовано середній рівень у доланні перешкод для 

ведення ЗСЖ. Це свідчить, що підліток самотужки не взмозі подолати дякі 

проблеми, що пов’язані з веденням ЗСЖ; він потребує коректної та 

оперативної допомоги зі сторони однолітків, друзів, можливо, і з боку 

дорослих (батьків та педагогів).   

1 учень з нашої вибірки продемонстрував високий рівень у доланні 

перешкод для ведення ЗСЖ. Це свідчить, що стан здоров'я даного учня (як 

фізичний, так і психологічний) повинні викликати глибокі побоювання і 

тривогу, потрібні термінові, часом радикальні заходи по усуненню наявних 
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проблем. В кожному конкретному випадку важливо докладно проаналізу-

вати причину труднощів (на підставі наданих оцінок), оскільки чим чим 

вище ця оцінка, тим більший вплив робить дана проблема на особистість  

(а також і на фізичний розвиток) учня, тим складніше вона вирішувана. 

Відповідно до одержаних результатів нашого анкетування можна 

констатувати, що переважна більшість сучасних старшокласників мають 

недостатньо змістовні уявлення про ЗСЖ, про основні чинники здоров’я та 

ЗСЖ. Особливо ця проблема стосується дітей та молоді, які поки що не 

думають про здоров'я (у них ще немає потреби у його збереженні та 

зміцненні, є ще деякий запас міцності) і лише пізніше, втративши його, 

розпочинають відчувати велику потребу у ньому. Тому і зрозуміло, 

наскільки важливо розпочинати із самого раннього дитинства виховувати у 

дітей активне відношення до особистого здоров'я, розуміння того, що 

здоров'я – найбільша цінність, яку Природа подарувала людині. Дієвий 

вплив на ефективність прищеплення в учнів знань та свідомого ставлення до 

власного здоров’я мають наступні психолого-педагогічні умови: 

 забезпечення позитивного мотиваційного налаштування вчителів і 

учнів на організацію життєдіяльності на засадах здорового способу життя;  

 формування ціннісних орієнтацій школярів на турботу про здоров’я та 

ЗСЖ;  

 побудова системи виховання ЗСЖ учнів засобами  фізкультурно-

оздоровчої діяльності на засадах пріоритету потреб та інтересів особистості. 

Одним з перспективних напрямків у рішенні поставленої проблеми є 

робота з формування здорового способу життя, тому що здоров’я (точніше, 

відношення людини до свого здоров’я й здоров’я оточуючих людей) варто 

розглядати, як найважливіший компонент його особистості.  
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ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ ЗАБОБОНІВ НА 

ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ 

В XXI столітті орієнтацій на забобони менше не стало, вони до сих пір 

займають важливе місце у свідомості певної частини населення. Забобони 

пов’язані з вірою у дію сил, які не можна пояснити законами природи, що 

здійснюють позитивний чи негативний вплив на життя людей. З наукової 

точки зору, забобони – це впевненість, що одна подія чи ритуал якимсь чином 

впливають на іншу подію, при відсутності якоїсь реальної взаємодії між ними 

[3]. Такі упередження полягають в тому, що люди приймають за реальність 

невідомі сили, які здатні провіщати події, або навіть впливати на них. В 

більшості випадків забобони безпечні і самі по собі не несуть ніякої шкоди, 

більш за все, вони часто допомагають узяти під контроль рівень тривожності, 

страху, виступаючи захисним механізмом, якщо ж, звісно, не переходять 

адекватну межу. 

Психологічна специфіка впливу забобонів на людей часто пов’язана з: 

1. Іраціонально-емоційним поясненням власних невдач – в ситуації 

емоційно насиченого  напруження людина йде на догоду своїм безпосереднім 

неусвідомленим бажанням й емоціям. У кожному дорослому живе його «Я»-

дитина, яка прагне, з однієї сторони, передати відповідальність за ситуацію на 

когось іншого, а з іншої – безпосередньо вірить, що за емоційну 

імпульсивність, безпомічність й безсилля вона буде покарана. Тому, якщо в 

якійсь ситуації щось не виходить, то людина вважає, що винувате число, 

зурочення або карає доля, тощо. Психотерапевтична функція таких забобонів 

полягає в позбавленні страху перед реальністю, наданні рівноваги, 

впевненості, зменшенні чутливості до болю, особливо в складних, 

ризикованих ситуаціях: втратах, горю, самотності, нерозділеному коханню, 

депресії, відсутності смислу життя, неминучості смерті. 

2. Прагненням втекти від свободи й відповідальності – в ситуаціях, коли 

людині треба приймати рішення, давати оцінку подіям та людям, звернення до 

забобонів допомагає перебудувати свою поведінкову стратегію, підвищити 

рівень адаптації у повторюваних подіях, застосовуючи вольові зусилля для 

зміни життєвого сценарію. Тому, якщо в якійсь ситуації щось не виходить, то 

людина вважає, що винувата чорна кішка, з якої ноги встав, спотикнувся, 

тощо.  Психотерапевтична функція таких забобонів полягає в самодопомозі, 
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коли людина, відчуваючи неспокій в невідомій й невизначеній ситуації, усе 

бачить у чорно-білих тонах і починає застосовувати психологічний контроль в 

діяльності й відношеннях, які характеризуються невизначеністю, що 

забезпечує їй безпеку, захист, звичність. 

3. Підсвідома установка на невдачу – в ситуаціях, коли людина 

індивідуальним способом вибирає негативну інформацію, яка, як їй 

уявляється , навіює результат її діяльності, надаючи їй містичний смисл і 

підтекст, а невідомі сили здатні провіщати події й впливати на них. Спосіб 

сприйняття ситуації вже впливає на неї, фруструючи бажання особистісного 

росту, а усі сили людина спрямовує на пошук захисту й компромісу з 

невідомими силами. Тому, якщо в якійсь ситуації щось не виходить, то 

людина вважає, що винувата «чорна п’ятниця», 13 число, різні інші прикмети, 

ворожба, передбачення астрологів, тощо. Психотерапевтична функція таких 

забобонів полягає у нівелюванні особистісно значимих невдач, перекладаючи 

відповідальність за них на культурно-національні упередження, що 

підтримується вірою й прагненням заглянути в майбутнє, спробою пізнати 

невідоме, щоб уникнути майбутніх неблагополучних ситуацій або 

впорядкувати оточуючий світ. 

4. Впливає особистісний негативний досвід – в ситуаціях, коли людина 

згадує фактично підтверджений в минулому вплив забобонів і переносить свої 

проекції, які не задовольнялися в силу якихось причин, у зовнішній світ, 

компенсуючи безпечне задоволення потреб, бо проще повірити у прикмети, 

аніж протистояти труднощам тобто принцип реальності приноситься у жертву 

принципу задоволення. Тому, якщо в якійсь ситуації щось не виходить, то 

людина вважає, що винувата розсипана сіль, тріснуте дзеркало, тощо. 

Психотерапевтична функція таких забобонів полягає у залежності від 

зовнішніх сил, які призвані захищати, турбуватися й нести відповідальність за 

результати власних вчинків людини. Зовнішні сили виступають чарівним 

помічником, який має надприродні можливості, що допомагає швидко 

задовольнити актуальні потреби, без особливих власних зусиль, з опорою на 

обставини й об’єктну атрибуцію. 

5. Впливає редукційна поведінка – в ситуації, коли людина не здатна 

зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки між власною поведінкою і наступними 

життєвими подіями та їх наслідками, а вони випадково підкріплювалися 

забобонами, які фактично з ними не узгоджувалися. Упереджена поведінка 

регулює суспільні стосунки, поведінку в групі та виступає моральним 

цензором. Тому, якщо щось не виходить, то людина звертається до 

колективних табу, амулетів, містичних атрибутів, татуюванні, щоб вберегтися 

від життєвих й моральних травм та відчувати себе впевненіше і сильнішим. 

Психотерапевтична функція таких забобонів полягає у прагненні регулювати 

поведінку завдяки соціально-корисній діяльності та позитивними 

особистісним властивостям: бути слухняним, працьовитим, доброзичливим, 
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безконфліктним, що допомагає передавати й транслювати суспільні цінності і 

норми поведінки. 

Висновок: Узагальнююче можемо зазначити, що забобони виконують 

захисну функцію, допомагаючи людині позбавитися від страху невідомого , 

афективних переживань та формують впевненість у майбутньому. Зниження в 

кризових ситуаціях впевненості у власні сили посилюють потребу людини 

звернення до забобонів, які сформувалися під впливом соціально-культурних 

традицій і ритуалів. Орієнтуючись на прикмети, упередження, забобони 

людина прагне до відчуття безпеки, до захисту своєї самосвідомості й 

емоційної сфери від дизфункційного стану. Чим вище інтелектуальний рівень 

розвитку людини, тим менше є схильність пояснювати афективні ситуації 

через упередження й забобони. 

Література 

1. Берн Э. Познай себя. Екатеринбург : ЛИТУР, 2002. 

2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М. : 

Смысл, 1998. 

3. Колодний А. Марновірство // Філософський енциклопедичний словник / 
В.І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди 

НАН України : Абрис, 2002. С. 364. 742 с.   

4. Леман А. История магии и суеверий от древности до наших дней. М. : Эксмо, 

2003. 
5. Мюллер М. От слова к вере. М. : Эксмо, 2002. 

6. Почепцов Г.Г. Психологические войны. М. : Рефл-бук, 2000. 

7. Рассел Б. Может ли человек быть рациональным? www.vusnet.ru/biblio/ 

archive/rassel_can 
8. Саенко Ю.В. Психологические аспекты изучения суеверий // Вопросы 

психологии. № 6, 2006. С. 85-96 

9. Хазел К. В плену суеверия. Заокский: Источник жизни, 2002. 

10. Lundin R.W. Superstition // The Corsini Encyclopedia of Psychology and 
Behavioral Science, Volume 4. John Wiley & Sons, 2002. С. 160 

 

 

  



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 8 (13). 2021 
 

66 

HISTORY 

Візняк Я.Я.,  
Почесний консул Литовської Республіки в м. Тернопіль  

та Тернопільській області, 
 Західноукраїнський національний університет,  

Україна, м. Тернопіль 

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  

В КУЛЬТУРНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ  

(90-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.) 

Відносини між Україною та Литовською Республікою були започатковані 

з утворенням двох незалежних держав. Дослідження українсько-литовських 

відносин є актуальним, оскільки обидві держави здобули незалежність на 

початку 90-х рр. ХХ ст. і аналіз такої співпраці дає можливість вивчити усі 

процеси становлення міждержавних контактів, починаючи зі встановлення 

дипломатичних відносин, розвитку співробітництва у політичній, економіч-

ній, культурній і гуманітарній сферах та, закінчуючи співпрацею в системі 

загальноєвропейських відносин та в міжнародних організаціях.  

Відтак завдяки спільним зовнішньополітичним діям України та 

Литовської Республіки постали досить розвинені двосторонні міждержавні 

відносини на різних рівнях. Вони охоплюють цілий комплекс співпраці обох 

держав та базуються на збігу основних державних інтересів та їх реалізації 

через механізми координації діяльності двох суверенних держав на 

міжнародній арені. Можливості взаємовигідного співробітництва між 

Україною і Литовською Республікою зумовлені історичними, культурними, 

партнерськими політичними відносинами, господарськими контактами і 

спільними цілями у реалізації курсу на європейську та євроатлантичну 

інтеграцію, спільними регіональними інтересами, існуванням української 

національної меншини у Литві та литовської – в Україні. Українсько-

литовські відносини в умовах розвитку євроінтеграційних процесів в Україні 

та Литовській Республіці, їх становлення, розвиток і перспективи недостатньо 

досліджено як в українській, так і в литовській історіографії. У більшості 

публікацій наводяться лише деякі факти співпраці між Україною і Литвою та 

розглядаються окремі проблеми розвитку міждержавних відносин.  

Початок XXI ст. знаменував собою появу нової системи міжнародних 

відносин, заснованій на багатополярності та механізмах двосторонньої 

взаємодії. Проголошення незалежності України та Литви на самому початку 

1990-х рр. відбувалося на фоні загальних змін, що проходили у Центральній і 
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Східній Європі. Перетворення, спричинені в результаті розпаду Радянського 

Союзу викликали кардинальні зміни геополітичного балансу як Європи, так і 

всього світу. Нові незалежні держави прагнули обрати адекватну модель 

суспільно-політичного розвитку та віднайти відповідне місце у новій системі 

міжнародних відносин. За нових геополітичних умов і міжнародних реалій 

вибір зовнішньополітичної орієнтації України по відношенню до країн Балтії, 

серед яких особливе місце відведено Литовській Республіці, є історично 

обґрунтованим і дієвим засобом забезпечення її національних інтересів. Утім, 

як параметри нової системи міжнародних відносин, так і принципи й напрями 

міждержавного співробітництва України з окремими її суб’єктами, в тому 

числі й з Литвою були і залишаються предметом інтересу з боку аналітиків, 

експертів, науковців та й широкого суспільного загалу в цілому [1, с.11]. 

Доречно наголосити, що ще одним із напрямів взаємодії країн у сучасних 

умовах є часткове перенесення двосторонніх зв’язків на регіональний рівень, 

що відповідає намірам їхнього поглиблення та територіальної диверсифікації. 

Особливо яскраво це простежується у науково-технічній та гуманітарній 

сферах. Про це свідчить, зокрема, встановлення безпосередніх зв’язків між 

містами-побратимами й окремими регіонами. 

Говорячи про науково-освітнє співробітництво, то доречно зазначити, що 

відносини між Україною та Литовською Республікою в науковій сфері 

проявляються в налагодженні прямих стосунків між національними 

академіями наук, академічними інститутами, закладами вищої освіти, 

окремими науковцями та викладачами [2, с. 74]. 

Однак, відсутність фінансування спільних наукових робіт з обох сторін у 

1990-х рр. обмежувала активність й ініціативу академічних і навчальних 

установ у виробленні спільної наукової тематики. В основному, обмін 

інформацією здійснювався під час візитів делегацій науковців обох країн.  

Новий імпульс співпраці у сферах освіти й науки з’явився у 2000-х рр. 

Поясненням цьому може бути поступовий вихід з кризової ситуації 

перехідного періоду, збільшення бюджетних асигнувань на розвиток вищої 

освіти й науки, а також перехід на нові засади фінансування наукових 

досліджень з використанням зарубіжної грантової підтримки. Міжнародні 

благодійні організації, як відомо, активно підтримують структурні 

трансформації в посткомуністичних країнах. Прикладом подібного роду 

багатосторонньої взаємодії за участю України й Литви став канадсько-

українсько-балтійський проект навчальної програми з питань економічного 

менеджменту в Литві, що була ініційована Інститутом державного управління 

Литви. У рамках проекту були організовані три стажувальні програми для 

українських держслужбовців в транспортній, культурно-освітній та 

фінансовій галузях [1, с.173-174]. 

Що ж стосується поглиблення взаємодії двосторонньої співпраці, то на  

початок 90-х років українська дипломатія в числі основних пріоритетів та 
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зовнішньополітичних завдань мала збереження тих традиційних зв’язків, що 

існували між колишніми радянськими республіками. Ці зв’язки могли б стати 

основою для подальшого розвитку двосторонніх відносин між суверенними 

державами, економіка яких була зав’язана на міжреспубліканській кооперації 

в рамках колишнього СРСР. 

Нині, коли на Заході і Сході Європи сформувалися два соціокультурні 

світи та дві наддержавних структури – Європейський Союз та Євразійське 

об'єднання на чолі з Росією, може здаватися, що питання регіональної 

співпраці втратило свою актуальність. Але це далеко не так, адже ситуація в 

ЄС нині вже не виглядає безхмарною. Не останню роль в цьому відіграє той 

факт, що євроінтеграцією були охоплені різні за потенційними можливостями 

країни. Події навколо Білорусі так само доводять, що Євразійське об'єднання 

не стало панацеєю для східноєвропейських країн. Саме тому не повинна 

відкидатися можливість створення серединного об'єднання у складі держав 

Центральної і Східної Європи, яке могло б стати субрегіональним 

компонентом Великої Європи, свого роду інтеграційним резервом на випадок 

непередбачуваних обставин. Розбудова Балто-Чорноморської осі та 

формування економічного альянсу країн регіону стає в сучасних умовах 

одним з геополітичних пріоритетів для України з огляду на чисельні перепони 

щодо вступу в ЄС та очікувані ризики євразійської інтеграції. Участь України 

у балто-чорноморському співробітництві (БЧС), відкриваючи широкі 

перспективи політичної і економічної співпраці, дозволяє їй, зокрема, 

відігравати важливу роль сполучної ланки між країнами Балтики і 

Чорноморського басейну. Вигідне географічне розташування України 

визначає її місце в центрі не тільки геоекономічних, а й геополітичних зв'язків 

між двома регіонами континенту [3, с.162-163]. 

У листопаді 1990 року в Мінську відбулись консультації між 

представниками національно-демократичних сил, а також переговори між 

депутатами від опозиції у Верховних Радах Білорусі (Білоруський народний 

фронт) і України (Народна Рада), депутатами демократичної більшості 

Верховних Рад Литви і Латвії, які стосувались обговорення конкретних 

перспектив співробітництва держав Балто-Чорноморського регіону. Тоді і 

виникла ідея започаткування проектів, які би могли розширити економічне 

співробітництво [4]. 

Зауважмо, що важливу роль у формуванні та координації міждержавних 

відносин відіграла Міжурядова українсько-литовська комісія з питань 

торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. 

«Економізація» зовнішньої політики та ефективність торгово-економічної 

співпраці, в рівній мірі проголошені і Україною і Литвою як важливий 

критерій успішності функціонування системи міжнародних зв’язків у цілому 

були і залишаються базовим матеріальним стимулом подальшого 
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нарощування ще далеко не повністю використовуваного потенціалу обох 

країн у цьому відношенні. 

Загалом, можна констатувати, що аналіз вище викладених подій дає змогу 

говорити, що відносини у сфері культурної співпраці між Україною та 

Литовською Республікою насичені неабияким динамізмом. Відтак, 

культурний обмін надзвичайно динамічний, різноманітний по своїх формах і 

проявах, як на таку порівняно невелику державу як Литва. Присутність 

України у культурно-інформаційному просторі Литовської Республіки, так як 

і останньої в Україні був досить помітним, чому поясненням є як давні 

історичні традиції, так і нинішня взаємна зацікавленість наших країн і народів 

у «відкритті» одне одному. 
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ЄВРЕЇ М. БАЛТИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

Сучасне місто Балта в Одеській області являє собою невелике 

провінційне місто, і на перший погляд, позбавлене будь якої унікальності, але 

насправді - це маленьке місто з великою і цікавою історією, заглибившись в 

яку, постає багато питань, пов’язаних із його унікальністю, автентичністю 

культури та населення.  

Достеменно невідома історична дата першого поселення на території 

міста, однак, маючи відомості щодо того, як називались поселення на 

території сучасної Балти, ми можемо встановити послідовність та приблизне 

датування. Поселення, на території яких знаходиться сучасне місто Балта у 
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різні часи носили чотири різних назви: Палієво Озеро, Юзефград, Еленськ – 

знаходились на лівому березі ріки Кодима; Фокшан-Балта – назва поселення 

на турецькій стороні по річці Кодима. Перші точні згадки про існування на 

цій території невеликого містечка або поселення по обидві боки р. Кодима 

відносять до 30-х років XVII ст., заснованого за розпорядженням князів 

Любомирських – одного із найбагатших родів в Речі Посполитій. Виникнення 

турецької частини міста на правому березі Кодими відноситься до 1740-х 

років, як противагу існуючому польському форпосту з іншого берегу річки. 

Річка Кодима виконувала функцію кордону – відділяла польську та турецьку 

території. Згідно до Наказу імператора Павла І офіційною датою заснування 

вважається вересень 1797 року, відповідно до якого колишнє турецьке 

містечко Балта приєднується до російського міста Еленськ та іменується 

об’єднаною назвою – Балта. «О присоєдиненіи слободы Балта къ городу 

Єленску, съ пєрєименованіємъ онаго Балтою», – писалося в документі [1, 

с.753]. 

Перші згадки про існування на цій території євреїв відносяться до 

середини XVII ст., де згадується Палієво Озеро, Юзефград та турецька Балта. 

Достеменно відомо, що вже в ті часи ця місцевість була заселена євреями-

ашкеназі – одним із двох найчисельніших субетносів євреїв, нащадків 

вихідців із середньовічної Німеччини та східноєвропейських країн.  

Прояви антисемітизму в тій чи іншій формі втілювався у всі епохи. У 

середні часи він носив суто релігійний характер, у ХVІІІ–ХІХ ст. прийняв 

націоналістичну форму. Неодмінно, залишив свій відбиток на історії 

єврейського населення Балти Наказ імператриці Катерини ІІ від 21 грудня 

1791 р., згідно якому обмежувались права євреїв, а саме було введено 

заборону на здійснення торгівельної діяльності та вільного проживання за 

кордонами відведених для цього територій. Вперше сформувалася смуга 

єврейської осілості, до якої окрім Подільської увійшло ще 15 губерній. 

Особлива увага наголошувалась на тому, що «євреї не мають ніякого права 

записуватись у купецтво у внутрішніх російських містах і портах...» [2, с.287]. 

Смуга єврейської осілості стала основою подальших антиєврейських 

обмежувальних законодавств, які проіснували до 1917 року.  

 Але незважаючі на постійні утиски прав та свобод єврейського 

населення, наприкінці XVIII ст. у Балті діяли виключно єврейські школи, 

декілька разів на рік організовувались великі торгівельні ринки, які 

об’єднували відвідувачів із сусідніх містечок та навіть губерній. Усі вони 

неодмінно були пов’язані із торгівельною діяльністю євреїв, оскільки в Балті 

мешкали відомі купецькі роди. Вже тоді існувало більше 40 крамниць, 

мануфактур, 13 готелів та ціла низка гостьових будинків.  

Місто продовжувало розвиватись, і тому Балта являла собою уїзне місто 

із значним єврейським населенням, яке поступово збільшувалось і наприкінці 

ХІХ ст. становило абсолютну більшість. Наприклад, якщо у 1854 році в місці 
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мешкало 7364 єврея, то трохи більше, ніж через 40 років, у 1897 р. – 14924 

єврея (56,7% від загальної кількості мешканців Балти). У місті діяло 3 

початкові школи для єврейських дітей, на функціонування яких виділяла 

кошти єврейська громада. У 1865 році на українських землях у складі 

Російської імперії було запущено першу залізницю  Одеса-Балта. Залізниця 

зв'язала сільськогосподарські райони Південно-західного краю з Одеським 

морським портом. Наступного року почалося будівництво залізниці Київ – 

Балта. Таким чином, з будівництвом перших залізничних сполучень значно 

збільшився товарообіг балтських ярмарків, зросла кількість промислових 

підприємств та населення. Все це є влучним прикладом того, що незважаючи 

на утиски і обмеження за законодавством, євреям вдалося зберегти та 

розвинути торгівельну діяльність, зберегти релігійну, освітню та культурну 

сфери життя. Саме завдяки цьому Балта згодом перетворилась на крупний 

торгівельний центр губернії.  

Єврейська спільнота Балти була переважно хасидською. Можна 

припустити, що місто відвідував сам Ізраєль Баал-Шем-Тов (Бешт) – 

засновник хасидизму. В місті також періодично перебували його учні рабі Дов 

Бера з Межиріча, рабі Йосеф Іегуда Арье-Лейб Шапіро і рабі Беняьмін Зеев 

Вольф бен Самуель Сегаль Балтський – один із найбільш талановитіших учнів 

рабина Пінхаса Корецького. Достеменно відомо, що у місті діяло близько 

двох десятків синагог, де відбувались богослужіння за участю канторів із 

інших міських синагог. У травні 1857 року імператором Олександром ІІ було 

затверджено положення комітету «О порядке избрания раввинов». У 

положенні йшлося: «предоставить еврейским обществам избирать отныне в 

раввины только евреев, окончивших курс в раввинских училищах и в 

казенных еврейских училищах 2-го разряда, а также в общих учебных 

заведениях: высших, средних и в уездных училищах; при недостатке таковых, 

приглашать, с разрешения и при посредстве Министерства внутренних дел, 

ученых евреев из Германии» [3, с.381-382]. Таким чином, у кожному 

єврейському містечку Російської імперії була головна синагога, а в ній 

обов’язково були два рабини: один – «казенний», який був на офіційній 

службі та перебував представником єврейської спільноти: відповідав за 

реєстрацію браків, розлучень, народжених, померлих; другий рабин очолював 

усі духовні питання, пояснював необхідність тих, чи інших релігійних треб. 

Казенний рабин обирався спільнотою, схвалювався губернською владою, 

вільно володів російською мовою та обов’язково повинен був мати визнану 

державою повну або середню вищу освіту. 

Після вбивства Олександра II в 1881 році, у Російській імперії відбулась 

хвиля єврейських погромів, які не оминули і Балту. Варто звернути увагу на 

те, що погроми 1881 року проводилися в основному робітниками залізниці 

вздовж гілки Єлизаветград-Одеса та Одеса-Балта. Справжньою причиною цих 

погромів була боротьба неєврейських робочих з євреями за робочі місця, 
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приводом, зрозуміло, було, вбивство царя. Неодмінно великих втрат доставив 

погром у Балті: було вбито 12 євреїв, поранено близько 200 осіб, зруйновано 

976 єврейських будівель та крамниць. Проти євреїв висувають нові 

звинувачення в революційній діяльності та політичної неблагонадійності – це 

також є яскравим прикладом вияву антисемітизму. Ці жорстокі події 

спричинили хвилю еміграції євреїв до Америки. Після цього було вирішено 

організувати центр Сіоністського руху на Поділлі, Волині та Бессарабії. 

Початок ХХ ст. ознаменувався розквітом єврейського культурно-

просвітницького життя. У 1904 року у Балті діяв гурток БУНДа – єврейської 

соціалістичної організації. У цей же час у Балті діяло вже 22 синагоги, жіноче 

єврейське училище Т.Є. Ліпецкер, чоловіче ремісниче училище, 2 суміжних 

училища та ще низька громад. Протягом 1909–1914 року у Балті діяло 

Товариство поширення освіти серед євреїв. Керівним органом Товариства 

вирішувались питання щодо розподілу кошторису серед усіх єврейських 

організації, обговорювання наявних проблем та шляхів їх вирішення, 

допомога у пошуку приміщень для здійснення освітньої діяльності. У 

Товаристві була розповсюджена практика членських внесків, на основі котрих 

потім і виділялось необхідне фінансування, а оскільки Товариство мало низку 

регіональних філій, які діяли у великих містах (Одеса, Київ, Харків, 

Маріуполь та ін.), то часто єврейські громади допомагали один одному. 

Наприклад, траплялося так, що заможні євреї міста фінансували діяльність 

притулків, навчальні заклади, громадські об’єднання, допомагали студентам 

освітніх закладів.  

Революція у Російській імперії скасувала смугу осілості, активізувала 

політичне, культурне та літературне життя єврейської громади. Вперше в 

історії освіта мовою їдиш та видавнича справа отримали підтримку в держави – 

це зробила в 1918 році УНР, яка мала навіть Міністерство у справах євреїв. 

Просвітницькі осередки були розповсюджені по всій Україні, встановлюються 

літературні контакти між українськими та єврейськими письменниками. 

Їхніми активними учасниками були, зокрема, Микола Бажан та Микола 

Хвильовий, з українського боку, Іван Кулик та Ісак Фефер, із єврейського. 

Під час Другої світової війни у Балті було створено гетто. Нагадаю, що 

гетто, це житлові райони, створені на території міст, куди примусово 

переміщували людей певної національності та релігії. Балтське гетто було 

створено у грудні 1941 року, де знаходилось за різними даними від 3500 до 

3800 осіб. Масові розстріли місцевого населення почалися ще влітку 1941 

року, знищували також переміщених євреїв зі всієї Бессарабії. Після 

звільнення міста у березні 1944 року, євреїв залишилось 2700 осіб. У перші 

повоєнні роки кількість єврейського населення у місті зменшається. У 1980-х 

роках у Балті мешкає приблизно 800 осіб, у 2000-х роках – 100.  

Наразі в Балті членами єврейської громади відновлюються важливі для 

історії і пам’яті поколінь місця. Так, наприклад, з 2015 року триває 
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відновлення Савранської синагоги у Балті, основи якої в якості молитовної 

школи були закладені ще у 1863 році першим Савранським Ребе Моше Цві. 

Також у Балті поступово створюється Музей історії євреїв Балтського повіту, 

де детально представлені основні віхи розквіту . На місцях масових розстрілів 

відкриваються пам’ятні знаки, які завжди будуть нагадувати про жахливі події 

Другої світової війни та вчинений злочин проти людства.  

Ці цифри дають чітке усвідомлення того, як колись Балта була центром 

єврейського життя на Півдні України із своєю неповторною та автентичною 

історією, і як поступово у місті залишилось лічена кількість євреїв. Проте, 

неодмінно, культурні та освітні підвалини, закладені видатними євреями 

Балти, вже давно носять світовий внесок і ніколи не будуть забуті історією.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ  

В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ XVIIІ СТ. 

Як своєрідна організація військ, підпорядкованих центральній владі, 

перші військові поселення виникли на околицях імперії у XVIII ст. Так, для 

посилення кордонів держави, Петро I почав влаштовувати на кордонах 

укріплені лінії і поселяти при них значну кількість населення 

напіввійськового устрою, яке могло б постійно відбивати напади ворога і 

охороняти весь кордон. 

З цією метою на сході країни влаштовувалась укріплена лінія поміж 

Паншиним і Царициним, яка називалася Царицинською. 1731 р. прикордонна 

лінія вже  складалась з двох частин: Царицинської, що тягнулася від Волги до 

Дону, і Української, яка починалася там, де закінчувалась перша і прилягала 

до Дніпра. До 1731 р. на Царицинській лінії були поселені 4 ландміліцьких 

полки (три піхотних і один кінний). 1733 р. імператрицею Анною Іоанівною 
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було видано розпорядження про поселення 1057 родин донських козаків по 

Волзі між Царицином і Камишином. Наказом від 27 грудня 1736 р. почалося 

розселення відставних нижчих чинів на вільних землях між Царицином і 

Астраханню, а також в Казанській губернії. Ці дії були продиктовані 

необхідністю заселення і освоєння нових земель руським населенням, а також 

забезпеченням необхідними засобами виробництва відставних солдатів.       

Поселенці селилися слободами по сто і більше дворів «для безпеки від 

ворога і від внутрішніх злодіїв». Під поселення та угіддя їм відводились землі 

в розміри від 20 до 30 четвертей на кожну родину. Отримані землі 

заборонялось продавати, віддавати в придане за дочок, закладати і 

розподіляти між дітьми. Ці землі переходили в спадщину старшому сину, 

який мав годувати малолітніх братів, «а які з них змужніють і здатні служити, 

тим відводити особливі ділянки». Також кожній поселеній родині видавалась 

позичка від 5 до 10 руб. Крім цього, їм надавалась допомога худобою, 

знаряддям праці, насінням хліба, а також, на перший рік, їм  призначалась 

допомога на кожну родину грошима по 12 руб. і хлібом: борошна по  

6 четвертин, крупи і вівса по 3 четвертини, всього на суму 22.315 руб. При 

несенні вартової служби на прикордонній лінії всі поселенці мали постійно 

одержувати платню і провіант на значну на ті часи суму – 11.996 руб. [1, 

с.529]. В місцях поселення передбачалось побудувати церкви і при них 

організувати школи для навчання солдатських дітей грамоті і письму. На 

початок червня 1758 р. на поселенні в Казанській губернії знаходилось 1477 

відставних нижчих чинів і 2018 дітей чоловічої статі. 

Українська лінія між Доном і Дніпром завдовжки біля 800 верст, мала 

складатися з невеликих фортець, розташованих на відстані 10 і більше верст 

одна від одної і з’єднаних валом. Робота по влаштуванню лінії проводилась 

набором жителів із сусідніх губерній і українських козаків. Так, наприклад, 

тільки козаків на будівництві Української лінії 1731 р. було близько 10 тис. 

осіб. Від того, як просувалась робота на лінії, по ній розселялись ландміліцькі 

полки, яких 1723 р. було 10, а 1731 р. вже 20 (16 кінних і 4 піхотних) [1, с.360-

362]. Ландміліцькі полки оселялись на Українській лінії переважно при 

фортецях слободами. Кожному ландміліціонеру надавалась ділянка землі, за 

яку він виконував прикордонну службу. До солдатів цих полків переводились 

їхні дружини і діти. Це було пов’язано з тим, що ландміліцькі полки 

передбачалось згодом укомплектовувати із особистого складу, тобто із родин 

поселених. 

Проте протягом 10 років на лінії було поселено тільки 9 полків. До того ж 

господарство поселенців розвивалося вкрай повільно, і тому на посів і 

збирання хліба посилалась щорічно значна кількість працівників під назвою 

помічників. Так, наприклад, тільки з 1733 по 1742 рр. було направлено  

120,7 тис. чоловік з кіньми. На провіант їм і на платню було витрачено казною 

605.686 руб., а враховуючи матеріали, взяті з домівок, померлих коней і 
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можливий заробіток на місці кожного працівника протягом 6 місяців, по 3 

руб. в місяць, увесь збиток, принесений цією мірою казні за 9 років, 

оцінювався в 2.173.680 руб. Виключивши ціну хліба, придбаного від роботи 

посланих на лінію людей на 212.701 руб., дійсна втрата сягала 1.960.978 руб. 

[2, с.901-908]. Тому, за часів правління імператриці Єлизаветі Петрівні, 

поселенці 9 ландміліцьких полків були залишені на своїх колишніх місцях, а 

11 полків розпущені по своїх домівках. Але в разі оголошення призову на 

службу вони мали негайно сформуватися у полки. Із 1762 р. почалось 

створення поселень за Уралом, де держава взяла на себе витрати на побудову 

житла для поселенців [3, с.76-77]. 

Також на південних кордонах Російської імперії на правах військових 

поселенців селились вихідці з інших країн. 1723 р. була надана грамота 

сербському майору Албанезу щодо прийому сербів на російську службу в 

гусарські полки. Почали створюватися гусарські команди і з інших 

народностей: угорців, молдован, валахів і грузинів. З 1725 по 1741 рр. 

кількість гусарів збільшилася до 6 тис. чоловік, і з них було сформовано 5 

гусарських полків: сербський, грузинський, молдавський, угорський і 

валаський. Через 10 років після утворення гусарських полків почалося 

переселення на ті ж місця сербів і інших вихідців із австрійських володінь за 

допомогою сербського полковника Хорвата [4, с.568]. 1752 р. йому було 

дозволено розселити на правобережжі нижньої течії Дніпра 16 тис. 

австрійських сербів і угорців. На цій основі були сформовані два полки – 

гусарський і піхотний. Крім Хорвата, в Бахмутській провінції отримали землі 

для поселення військ також вихідці із Сербії на чолі з Шевичем і 

Депрерадовичем. Цей район одержав назву Слов’яносербії, а його жителі на 

початку XIX ст. ввійшли до складу Бузького козачого війська. Ці заходи 

проводились, напевно, у зв’язку з загостренням відношень уряду із 

Запорізькою Січчю. 

Ці поселення повинні були влаштовуватися ротами, і відстань між ними 

мала бути: в гусарських полках 8, а в піхотних – 6 верст. В степу гусарський 

ескадрон повинен був зайняти відстань в 30, а піхотна рота – в 25 верст. 

Поселенцям відводились угіддя, а також призначалась грошова платня. Але 

все інше – амуніція, зброя і набої, – мало бути особистим.  

Імператриця Катерина II вважала небезпечним для внутрішнього спокою 

держави чисельні скупчення озброєних людей. Тому, вже 1764 р. ландміліцькі 

полки були відокремлені від поселення і розміщувались на постійних 

квартирах в українських містах. У такий же спосіб були відокремлені від 

поселень закамські, оренбурзькі і шість ландміліцьких полків, які мали нести 

почергово роз’їзну службу на Царицинській і Оренбурзькій лініях. Землі, що 

належали поселенцям ландміліцьких полків, слободи, вітряки і кабаки 

надійшли в розпорядження губернської канцелярії, а прибутки від них йшли 

на утримання відокремлених від поселень полків. Нарешті, 1769 р. сама назва 
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ландміліціонера була ліквідована: кінні полки були перейменовані в 

драгунські, а піші – в піхотні.  

Хоча уряд Катерини II негативно ставився до ідеї військових поселень, 

вони продовжували існувати, в тому числі і гусарське в Новій Сербії. На 

обладнання і утримання цього поселення на початок 1764 р. було вже 

витрачено 700 тис. руб., і щоб не загубити безповоротно витрачених сум, було 

визнано необхідним і в подальшому утримувати Новосербське поселення. 

Тому 1764 р. генерал-поручиком Мельгуновим був складений проект про 

перетворення Новосербського поселення. Також, крім двох гусарських полків, 

в цьому ж році в Новоросійській губернії було утворено поселення чотирьох 

пікінерних (уланських) полків. Для їх поселення відводились «найкращі і 

найвигідніші біля річок місця» [3, с.795-799]. А 1766 р. було організовано ще 

два кавалерійських полки, які були сформовані із козаків і поселенців 

Запорізької Січі.  

Уряд Катерини II розраховував, що до 1768 р. в Новоросійській губернії 

буде знаходитись 25.300 військових поселенців. Однак, з часом, кордони 

Російської імперії були відсунуті на південь і тому попередні прикордонні 

поселення залишились всередині країни. Також із ліквідацією Запорізької Січі 

частина південного кордону залишилась без захисту. Крім того, за 

положенням нових кордонів, необхідно було привести в один зв’язок 

поселення Новоросійські і Азовські. І тому, на півдні Російської імперії до 

1775 р. було поселено 4 гусарських і 4 уланських полки. 1776 р. до цих 

поселених полків, за проектом князя Г.О.Потьомкіна, були приєднані частини 

інших кінних полків, і таким чином було сформовано 9 гусарських  

і 6 уланських (пікінерних) полків. Всього ж до 1789 р. в різних регіонах Росії 

було поселено 31.304 чоловік [5, арк.630].  

Таким був історичний досвід впровадження «осілості» солдатів, 

відставних нижчих чинів і переселенців в Російській імперії XVIII ст. 

Основним стимулом втілення цієї ідеї в життя завжди слугувало зменшення 

витрат на утримання військ, зручне для держави постійне їх розміщення і 

охорона прикордонних областей від нападів.  
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СВЯТО–МИКОЛАЇВСЬКИЙ САМАРСЬКИЙ  

ПУСТЕЛЬНИЙ МОНАСТИР – ІСТОРІЯ ЗАБУТТЯ 

Як, нам всім відомо однією з найважливіших характерних рис 
запорозьких козаків була глибока релігійність, так наприклад: під час розколу 
церковного собору України під час Берестейської церковної унії, козаки разом 
к П. Конашевичем – Сагайдачним не тільки вступили в Київське братство, а й 

стали головною силою збереження православних церков, храмів та монастирів 
на території України. Найбільше відомими храмами, які були особливо 
важливими для козаків, та знаходились під їх покровительством, за 

Яворницьким – 47 церков, наприклад: Троїцький Мотронинський монастир,  
Києво-Печерський монастир, Межигірський Спасо-Преображенський монас-
тир (нині має статус відновлення), Свято-Георгіївський чоловічий монастир в 

Лебедині (нині не існує), Мошногірський Вознесенський монастир (лікві-
довано в 1930 р.), Січова церква Покрови Пресвятої Богородиці, Церква 
Святої Трійці в с. Пустовійтівка. І лише два храми, які були споруджені та 
знаходились під покровом козаків знаходились в одному місті, в місті 

Новомосковську, Дніпровської області, яка за часів козаччини була відома як 
Самарська паланка. В цьому місті є відома церква Святої Трійці, яка 
збудована у XVIII ст., яка відома, як церква, що збудована без єдиного 

металевого цвяха; але в Новомосковську є ще один монастир, з якого, можна 
вважати, і почалась історія народження міста – це Свято-Миколаївський 
пустельний Самарський монастир. 

Але на даний момент, цей монастир майже забутий «історією козацької 
доби» і затьмарений славою Свято Троїцького Собору. Про цей монастир 
добре відомо лише вузькоспеціалізованим краєзнавцям. Чому цей монастир 
тепер в забутті, і майже не афішує в історії України козацької доби? Я 

розповім вам, чому його забули. 
Офіційною датою його заснування вважається 1602 р. : « …, а в 1602 році 

створену церкву відтворили в Самарсько-Миколаївський – Пустельний 

монастир і запровадили в ньому богослужіння по чину грецького Афонського 
монастиря.»[1, С.264], але історія монастиря набагато давніша. Перші згадки 
про лісний монастир на острові зблизу р. Самара, можна знайти в грамоті 

польського короля Стефана Баторія від 1576 р., саме тоді король передав під 
владу козакам м. Трахтемирів, і як з’ясовується не лише його: « місто 
Трахтемир з монастирем і перевозом та давнім же містечком Самарь з 
перевозом та землями на верху Дніпра за рікою Орель»[1. С.263], і як ми 
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знаємо на ті часи неможливо було уявити місто без церкви чи храму, як і 
резиденцію пана без кімнати господаря. Саме в 1576 р. козаки вже звернули 
увагу на віковий, давній дубово-сосновий ліс, який знаходиться між р. Самара 

та її рукавом Самарчиком; і збудували невелику дерев’яну церкву із 
шпиталем, дзвіницею та школою при ній. Цю церкву збудували на ім’я 
святителя і чудотворця Миколая, одного з найшановнішого святого козацтва, 

який був їхнім покровителем на морі і на землі. 
Але заснування обителі пов’язана з легендою про двох монахів – 

пустельників, які знайшли свій притулок на дикому острові біля р. Самара. Та 
їх спокій був порушений розбійниками – камінщиками, які жили в кам’яних 

печерах на берегах Дніпра, що промишляли грабіжництвом та вбивствами. 
Вони випадково потрапили на усамітнене місце монахів, і попросили 
прийняти їх до общини монахів. Кам’янщики натомість доставляли монахам 

їжу та будували нові келії, при цьому скриваючи від монахів свій спосіб 
життя. На той момент в м. Самарчик вже жили козаки. В один момент монахи 
зрозуміли, що люди, яким вони дали притулок злочинці і вирішили від них 

втекти, але кам’янщики розкрили монахів раніше і взяли тих у полон. Козаки 
на той момент знали про кам’янщиків, і слідкували за ними, але вони й уявити 
не могли, що коли схоплять розбійників натраплять на монахів. «Однак 
здивування їх скоро роз’яснилося, і запорожці, схопивши злодіїв, надали 

повну свободу дій пустельникам і надали їм різні пільги і обставили все для 
зручності життя. А запорізька старшина дізнавшись про відкриття в 
самарському лісі пустельників, веліла на місці їх житла побудувати маленьку 

фортецю з льохами та таємними ходами, потім при фортеці збудувати 
невелику дерев’яну церков, в ім’я Спасителя та чудотворця Миколая, при 
церкві поставити шпиталь і кілька житлових будівель для поранених, хворих, 

людей похилого віку і «збіднілих» запорожців» [1. С.301]. 
Після його заснування Самарський монастир спочатку підпорядковувався 

безпосередньо Київському Межигірському Спасо-Преображенському 
монастирю, з якого в 1602 р. туди направили в якості настоятеля ієромонаха 

Паїсія, який як описує Яворницький міг лікувати рани та піклувався про 
ранених. Саме завдяки ієромонаху Паїсію, ця церква здобула статус 
монастиря, і здобула ставропігію. Саме за цих часів Самарський монастир 

набув особливого значення для запорожців: « Це – рай божий на землі, це – 
істина Палестина, це – істинно новий Єрусалим!»  [1, С.302]. Дуже велику 
роль Самарський Пустинно-Миколаївський монастир відігравав також за 

часів Берестейської церковної унії, коли при ньому була відкрита школа, а 
також монастир став притулком для багатьох втікачів, як тих хто не мирився з 
владою поляків, так і реєстровиків з під Черкас, Чигирина та Киева. 

Але під кінець XVII ст. та у XVIII ст., цей монастир терпить закономірне 

знищення, руйнування та запустіння. Монастир руйнували, як турецько-та-
тарські загони – 1679 р., так і від рук князя Голіцина – 1689 р., в 90 р. XVII ст. – 
на околицях Самарського монастиря спалахнув мор, наліт сарани, 1711 р. – 
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землі монастиря були віддані Кримському Ханату(святині були перетворені 
на попіл), і відіграв найважливішу роль форпосту під час російсько-турецьких 
війн 1735–1739рр. та 1768–1774 рр. 

За часів козаччини, Самарський Пустино-Миколаївський монастир мав 
особливе значення не лише, як культурно-просвітницького центру,притулку 
для хворих та стариї, а й головний форпост ліній оборони в різні часи. Але в 

1775 р. була ліквідація Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ, змінила 
історію цього монастиря. За ним залишилися привілеї та землі, у 1787 р. 
навіть був збудований новий кам’яний собор на місці старого, дерев’яного; 
його збудували власним коштом колишня військова старшина та Кирила 

Тарловського. Після того, як в 1791 р. монастир став резиденцією 
катеринославських єпископів, він втратив своє колишнє значення [2, С.62-63]. 

В 1772–1781рр., – був збудований, нині головна гордість м. Новомос-

ковська – Свято Троїцький Собор, який став головним приходом, для 
нащадків козаків, які осіли в цьому місті… І так Самарський монастир, був 
відомий лиш місцевим, як монастир за Червонокутянським мостом. 

І хоча Самарський Пустино-Миколаївський монастир був описаний в 
роботі Дмитра Яворницького «Історія запорізьких козаків», та Гавриілом 
Розановим в своїх записах, він майже в забутті історії. Тому я вирішила 
розповісти цю історію, про монастир, який став притулком і надбанням 

козацької епохи. 
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ГОРОД ШЕМАХА В АРАБСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

Из раннесредневековых азербайджанских городов мы можем упомянуть 
города Барда, Гянджа, Шемаха, Бейлаган, Ардебиль, Марага и другие. Эти 
города быстро развивались с точки зрения ремесел и торговли. По мнению 
средневековых авторов, азербайджанские города в основном были окружены 
заборами и рвами для защиты от врага, набегов и нападений. В этой статье мы 
постараемся предоставить информацию о Шемахе, одной из самых важных 
богатых и древних столиц Азербайджана. 
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Многие древние арабские, персидские, турецкие, русские и 

средневековые европейские авторы дали обширную информацию о Шемахе, 

которая впервые упоминается в работе греческого географа Клавдия 

Птолемея как «Самаксия» и «Кемахея». 

По мнению С.Ашурбейли (1, 21) и Г.Гейбуллаева (5, 151), топоним 

Шемаха связан с названием кочевого племени иджмах (шамаке), упомянутым 

Фаустосом Бузандом (V век) в связи с событиями первой половины IV века. 

Шемаха, имеющий большое экономическое, политическое и военное 

значение, на протяжении нескольких веков был столицей государства 

Ширваншахов, включая Шемахинское ханство. Согласно персидским 

источникам, Шемаха был построен в VI веке сасанидским царем Хосровым I 

Анушираваном (6, 93). Однако греческий автор II века Клавдий Птолемей 

(120–170) упоминает Камексию, или Мамексию, которую некоторые ученые 

отождествляют с Шемахой среди 29 албанских городов (16, с.253). В X веке 

арабские географы называли его аль-Истахри и аль-Мукаддас Шамахи или 

аль-Шамахи (7, 187; 8, 51). По словам Якуби, одного из авторов XIII века, 

когда аббасидский халиф Абу Джафар Мансур Деваниги (754–775) послал 

войска против хазаров, он построил город Камах и превратил его в опорный 

пункт для борьбы с каспами (9, II, 309). Мирза Казым бек упоминает название 

города как Камахи, а А.Бакиханов как Камахи или Ксамахи (10, 117, 125; 3, 

21). На основании этой информации можно сказать, что город Шемаха 

существовал до арабского завоевания. 

Некоторые исследователи считают, что слово Шемаха происходит от 

слов «Шам» и «ахи» (брат Шама). Несмотря на то, что слово Шемаха связано 

с арабами или другими арабскими языками, точнее будет сказать, что его 

название связано с названием древних племен кимаков и древнего албанского 

города Кемахея. 

Согласно аль-Балазури, историку IX века, Шемаха получил свое название 

от Аш-Шамаха ибн Шуджи, правителя провинции Ширван (4, 210; 13, т. III, 

361). По словам Ягута аль-Хамави, Шемаха звали также Язидия. Язидия - 

главный город Ширванской области, известный как Шемаха. Город Язидия 

был построен в 306 году хиджры (918–919) правителем Ширвана Язидом, 

который принадлежал к династии Мазядидов. Другой представитель этой 

династии, Губад ибн Язид (1045-1049), построил каменную стену вокруг 

города Язидия в 1045 году, чтобы предотвратить нападение турок, и 

установил железные ворота (12, 382). Аль-Мукаддас, один из авторов X века, 

описывает Шемаху следующим образом: «Город Шемаха находится у 

подножия горы, и его здания построены из известняка и камня. Есть 

источники, сады и красивые места» (8, 376). Давая информацию об Арране, 

аль-Мукаддас говорит: «Что касается Аррана, то эта область покрывает треть 

всей провинции и похожа на полуджазиру между морем и рекой Араз. Река 

Малик делит провинцию на две части. Столица – Барда, а города: Тбилиси, 
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Хунан, Шамкир, Джанза, Бардиж, Шемаха, Ширван, Баку, Шабран, Баб-уль-

Абваб, аль-Абхан (Лахиджан), Габала, Шеки, Малазкирд и Тебла» (8, 374). 

Ягут аль-Хамави, один из авторов XIII века, описывает Шемаху следующим 

образом: «Ширван – провинция, а ее столица – Шемаха. Город Шемаха 

находится недалеко от Каспийского моря. Шемаха – процветающий город и 

столица Ширвана. Он расположен на границе Арры и является одним из 

районов Баб-эль-Абваба. Его правитель – Ширваншах, брат правителя 

Дербента» (13, III, 361). Ссылаясь на расстояние между городами, связанными 

с торговлей, аль-Истахри отмечает: «18 фарсахов от Барды до Барзана, 14 

фарсахов от Барзанда до парома Кура и Шемаха, 3 фарсаха от Шемахи до 

Ширвана, 2 фарсаха от Ширвана до Лайджана, 12 фарсахов от Лайджан до 

Самурского моста, 20 фарсахов от Самурского моста до Бабура – фарсах» (7, 

192-193). Ибн Ховгал, один из других арабоязычных авторов, затронувших 

вопрос о расстоянии между городами с точки зрения торговли, сказал: Аль-

Баба находится в 20 милях от моста. Всего это около 90 фарсахов »(17, 350). 

Аль-Идриси, другой арабоязычный автор о торговле, сказал: «54 мили от 

Барды до Барди, 42 мили от Барди до Шемахи, 3 дня от Шамахи до Ширвана, 

2 дня от Ширвана до Лайдана, 36 миль от Лайджана до Самурского моста. , а 

затем 60 миль до Бабы. Их всего 300» (18, 821). 

Шемаха, получившая известность в V–VI веках, была отремонтирована 

своими эмирами и построена вокруг нее во время оккупации и правления 

Азербайджана халифатом. Потому что арабские халифы уделяли особое 

внимание Ширванской провинции, имевшей военно-стратегическое значение. 

Во время халифата были отремонтированы Камахи и Симнан (Чарки), старые 

крепости Ширвана (10, 117, 127, 128). Археологические раскопки в месте под 

названием Хинисли, к западу от Шемахи, обнаружили многослойное древнее 

поселение, которое считается древним Шемахой. Это поселение было 

разрушено и восстановлено несколько раз в течение тысячелетия. 

В последней четверти XI века, согласно Тарих-и аль-Бабу, город был 

построен Ширваншахом Абу Тахиром Язидом ибн Мухаммадом и в его честь 

был назван Язидия (1, 42). 

Ослабление халифата Аббасидов в X и XI веках увеличило мощь 

государства Ширваншахов. В средние века город Шемаха развивался как 

центр Азербайджанского государства Ширваншахов, и значение дорог 

значительно возросло. По мнению арабских авторов, в IX–XIII веках Шемаха 

поддерживал экономические и культурные связи со многими странами мира 

через караванные пути из Барда-Гянджа, Тифлис на западе, Шабран-Дербент 

на севере, Каспийское море на востоке и Река Пирсаат на юге. Найденная в 

Шемахе печатная керамика, относящаяся к городам Средней Азии, 

доказывает, что Шемаха имел экономические и культурные связи с городами 

Средней Азии в XI–XII веках. В XII веке Шемаха поддерживал экономические 

и культурные связи с Индией и Китаем. Медные монеты, найденные во время 
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археологических раскопок, фарфоровые сосуды, сделанные в Китае, и 

караван-сараи, обслуживающие международную торговлю, доказывают 

неоценимую роль древней Шемахи на историческом Шелковом пути. Ибн 

аль-Асир описал завоевание и разрушение Шемахи монголами в 1222 году и 

мужественную борьбу народа Шемахи против захватчиков (1, 73-74). 

«Тарих аль-Баб» утверждает, что город Язидия был атакован 

Ширваншахом Абу Тахиром Язидом в 306 (918 г.) (11, с. 5). Однако чеканные 

монеты «аль-Язидийа» выпуска 140 (757/8), 149 (766/7) и 150 (767/8) (15, 61-

62; 14, 60-66) до правления арабского правителя Армении Язида ибн Усайда и 

указывает на существование города Язидия, где в то время проживал 

арабский эмир. Вероятно, древний город Шемаха был назван в его честь во 

время правления Язида; не исключено, что он завершил строительство города. 

Упомянутый нами период также совпадает с правлением аббасидского халифа 

Мансура ад-Даваниги. В «Тарих-и аль-Баб» написано, что в 437 (1045 г.) 

«Ширваншах Губад из страха перед турками построил крепкую крепостную 

стену из резного камня вокруг города Язидия и сделал ворота из железа».  

В Тарих-и аль-Бабе название Язидия упоминается как столица Ширвана до 

464 г. (1072 г.). 

В 789 году нашей эры северная часть Азербайджана была разделена на 

три провинции: Арран, Муган и Ширван. Каждый орден состоял из 

нескольких районов. В то время центрами районов были выбраны даже самые 

крупные города. Шемаха был одним из таких городов. Эмират возглавлял 

назначенный халифом эмир. Вся гражданская и военная власть была 

сосредоточена в его руках. Власть местных феодалов в то время еще 

оставалась в стране. К западу находились поместья Лираншахов. Их 

резиденция находилась в Шемахе. Когда арабы завоевали Азербайджан (VII–

VIII вв.), Они также захватили ряд азербайджанских городов. Шамаха был 

одним из таких городов. В Шемахе, как и в каждом городе, мусульмане 

исповедовали свои обычаи и традиции, культуру, религиозные правила и 

законы. Они создали в Шемахе ряд исламских архитектурных изделий ручной 

работы. Примерами являются Шемахинская пятничная мечеть, гробницы 

Пирсаат Баба, Шейх Эйюб Баба и крепость Гюлистан. 

Шемаха, один из крупнейших городов северного Азербайджана, в то 

время (XII–XIII вв.) Славился своим шелком. В XII веке в городах 

Азербайджана заметно развитие ремесел. Ткани, метизы, изразцы и изделия 

из стекла производились в городах Азербайджана. Одним из таких городов 

был Шемаха, где производили шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные и 

льняные ткани (2, I, 162). 

В XII веке азербайджанские архитекторы построили дворцы, замки, 

каравансараи, мечети и др., Отличающиеся своей силой и красотой. Они 

создали жемчужины исламской архитектуры. Одна из таких архитектурных 

жемчужин – крепость Гюлистан, построенная на горе в Шемахе. Высокие 
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скалы и каменные стены защищали крепость от нападений. Воду в крепость 

подавали по водопроводным трубам из гончарных труб. 

В области науки Шемаха очень много развился, подготовил ряд ученых, 

поэтов и архитекторов. Афзаладдин Ширвани (1120–1199), сын ширванских 

художников, был одним из самых талантливых поэтов своего времени. Он 

родился в Шемахе. Помимо того, что Ширвани был поэтом, он также 

занимался медициной, астрономией и метафизикой. Афзаладдин Ширвани 

был тесно связан с исламом. Помимо своей религии, он знал основы 

христианства. Абул Касим Бакр ибн Умар Ширвани, один из великих юристов 

XII века, живших и творивших в Багдаде, также родился в Шемахе. Он умер в 

341 году хиджры (953 г.) (13, III, 382). 

Мы знаем из исторических источников, что у Шемахи было много 

проблем из-за своей древней и богатой культуры. Монгольское нашествие 

было одной из таких катастроф. Хотя жители Шемахи героически сражались 

против монголов, в конце концов они не смогли противостоять этому 

безжалостному сопротивлению. По словам Ибн аль-Асира, когда жители 

Шемахи воевали против монголов, они сказали: «Мы все равно не сможем 

спасти наши жизни от меча. (2, I, 192). 

В 1222 году монголы захватили Шемаху, разрушили и разграбили все 

исторические памятники города. После этих периодов в Азербайджане возник 

ряд государств. Наконец, в последней четверти XV века, во время правления 

Фарруха Ясара, Ширван стал намного сильнее. Само государство 

Ширваншахов совершило великие дела в городах Азербайджана. Город 

Шемаха также был их резиденцией. Государство Ширваншахов чеканило 

свои монеты в Шемахе. 

В области литературы Шемаха воспитал великих поэтов в 15 веке. Среди 

них мы можем отметить Фалаки Ширвани (1108–1146), Хагани Ширвани 

(1126–1199), Имадеддин Насими (1369–1417), архитектор Гасымбек 

Гаджибеков (1812–1874), Зейналабдин Ширвани (1780–1838), Сеид Азим 

Ширвани (1835–1888), Зивер бек Ахмадбеков (1873–1925) и другие. 

В 16 веке Шемахой правили Сефевиды. Сефевиды чеканили свои 

серебряные монеты в городе Шемахи. Время шло, Шемаха не отставал в 

своих архитектурных работах. Мавзолей шейха Ибрагима, расположенный в 

селе Галаканд Шемахинского района в XVII веке, является образцом 

исламской архитектуры (2, I, 307-308). 

Город Шемаха, один из старейших культурных центров Азербайджана, 

пережил трагические дни в 18 веке и был перемещен. 

Торговые отношения между разными регионами Азербайджана с 

другими странами поддерживались в основном сухопутным путем. Некото-

рые из этих связей продолжались по морю и реке. Например, караванный путь 

из Шамахи шел либо через Баку, либо через Баку, через степи Гобустана в 
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Шабран, а оттуда через Каспийское море на Волгу. Другая дорога, 

начинающаяся из Шемахи, вела в Астрахань. 

Многое можно сказать о Шемахе, одном из средневековых городов 

Азербайджана. Но в целом мы постарались дать краткую информацию о 

Шемахе. Сегодня Шемаха переживает великий ренессанс. Благодаря заботе 

Общенационального лидера и Президента Ильхама Алиева Шемаха 

превратился в самый современный промышленный, сельскохозяйственный и 

культурный центр независимого Азербайджана, сохранив свои исторические 

традиции. 
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ПРАГМАТИЗМ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНИ 

Після розпаду СРСР Україна, як і більшість держав пострадянського 

простору, стала на шлях побудови ринкових відносин, але нормалізації і 

укріпленню економіки заважало багато факторів, таких як: недосконала 

законодавча система, зв'язок політики з бізнесом. Нам не замилювали б очі 

обіцянками і як би нам не розповідали, однак, немає у нас таких політиків, які 

б працювали для народу – таких одиниці і їх або затопчуть, або допоможуть 

їм прискорити звершення їх політичної кар’єри, бо не може простий народ 

пробитися до політичної еліти ніяк, а якщо, навіть, і пробивається хтось, то 

зазвичай бачимо картину – «с грязи в князи», а отримавши владу і гроші, 

людина, яка не мала ніколи справу з такими речами, просто змінюється на 

очах і знову повторюється та ж історія з поганими політиками. Насправді, не 

все так погано як здається. Вже пройшов той час, коли країнами правила 

сталева рука і репресії, а в сучасному політикумі найважливішу роль відіграє 

розум. Тому можна твердити: наша країна і не занепала, бо хватає у нас 

розумних і кваліфікованих кадрів, які все ж перше думають, а потім вже 

роблять, і є патріоти (люди віддані справі, а не грошам), є сильний, вольовий, 

роботящий народ, який в руках розумного і сильного лідера може за короткий 

термін вийти на перші позиції в світі. І не буде ніяких економічних 

нестабільностей, а буде впевнений розвиток і достаток в кожній родині. Отже, 

можна буде встановлювати нормальні ринкові відносини лише тоді, коли ми 

наведемо порядок всередині нашої держави. А це до снаги тільки тоді, коли 

наш середній клас, якого в нас замало, стане переважати (бо відомо, що саме 

середній клас – це стабільний розвиток економіки, міць кожної держави). 

Таким чином, в нас не буде багатих і бідних, а буде золота середина, яка 

призведе нас вперед до процвітання. Сьогодні ці питання дуже актуальні. 

Не потрібна нам в суспільстві демократизація суспільно-державного 

розвитку як прагматична орієнтація України в світі, а потрібна демократизація 

суспільно-державного розвитку як орієнтація на зміцнення самих себе, щоб не 
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ми прагматично і марно прагнули зорієнтуватись в світі, а світ орієнтовувався 

на нас. Поки ми не усвідомимо, що нас ніде і ніхто не чекає, навіщо 

сподіватися і марно мріяти про щось,коли ми самі можемо перевернути гори, 

тому що і нас багата природа, є практично всі мінерали ,непогана наукова 

база-ось що нам потрібно розвивати і на що звернути увагу,ось де наше 

майбутнє. Деякі наші політики зорієнтовані на Захід, а деякі на Схід і тягнуть 

один на одного"кожуха" – називається чия візьме. І щось давно не видно 

політика, який би прагнув зорієнтувати всі сили на зміцнення всередині 

держави. Зростає впевненість, що якщо б ми зорієнтувалися на зміцнення 

всередині, то ніхто б не тягнув "кожуха" і не рвав би його,а ми отримали б 

багато"кожухів"і вибрали лише б який одіти. А наші політики не можуть 

збагнути,що ні захід,ні схід не мають зацікавленість в тому, щоб ми стали 

союзником для іншої. Тому слід посилювати орієнтацію та її напрями. 

Політичні процеси вимагають потребу теоретичного осмислення проблем 

політичного розвитку, що виникають і динамічно змінюються в сучасних 

умовах, хоча існуючі наукові дослідження свідчать про необхідні можливості 

подальшої розробки широкого кола питань, пов’язаних з процесами 

демократизації, які відбуваються в нашій державі. Історія розвитку 

української держави, свідчить: використання демократичних інститутів йде по 

лінії стабілізації існуючого ладу, а тому слід підкреслити, що демократія – це 

одна із суспільно – політичних, морально – правових і культурних цінностей, 

оскільки виражає права людини та єдність загальнолюдських, класових, 

інтернаціональних і національних інтересів у політичному житті, а 

демократизація – це організація та функціонування державної влади на 

засадах визнання народу, що є джерелом і носієм суверенітету у розв’язані 

проблеми суспільного врядування. Наукове розуміння демократії полягає у 

визначенні її як основного способу організації, упорядкування та регулювання 

відносин між усіма елементами соціальної структури суспільства. Тут йдеться 

про економічну та соціальну демократію, а рівень розвиненості 

громадянського суспільства залежить від співвідношення цих сторін 

демократії, яка і є суттєвою ознакою цього суспільства. Але при цьому 

необхідно долати традиційні погляди на демократію як обов’язковий атрибут 

тільки владної сфери. У зв’язку з цим потрібно ширше застосовувати 

прагматичний підхід до розуміння процесів, що відбуваються у політичній 

сфері. 

Поняття «політичний прагматизм» розкриває сутність політичної 

діяльності, основним критерієм і чинником якої є досягнення поставленої 

мети, він характеризується жорстокістю, нерідко використанням аморальних і 

протизаконних засобів, ігноруванням морального змісту та віддалених 

наслідків дій. 

Принцип прагматизму вперше був сформульований Ч. Пірсом, який 
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вважав, що для досягнення ясності в наших думках про який-небудь об’єкт 

потрібно з’ясувати, які можливі при цьому наслідки практичного характеру. 

Прагматизм, за В. Джемсом, – це, в першу чергу, нове визнання поняття 

«істина», а засновник прагматизму Ч. Пірс твердив, що пізнання – це 

відтворення, відображення світу; істина полягає у відповідності знання і 

дійсності. Отже, істинність знання означає його здатність перетворюватись в 

успішні, ефективні дії. Відповідно істинна ідея – це працездатна ідея. Тому 

істинне знання – це знання, яке працює на людину і внаслідок цього є 

корисним. 

Прагматизм, як стверджує В. Джемс, на відміну від інших філософських 

концепцій, не протиставляє істину і благо, а поєднує їх; істина – це різновид 

блага, а не щось відмінне від нього – на противагу класичній теорії пізнання, 

яка виходила з того, що істина морально нейтральна, В. Джемс стверджував, 

що користь (благо) – це коли знання, здійснення збігається з його істиною. 

Для нього істинність будь-якої теорії полягає і в її здатності працювати на 

людину, сприяти її успіху, в його розумінні істина – синонім доцільності, 

корисності, успішності.  

В. Джемс надає прагматизму соціального забарвлення. Для нього істина – 

не просто практичність, а насамперед корисність ідеї. Відомо, що 

родоначальником політичного прагматизму вважається американський 

мислитель Дж. Дьюї, згідно з ученням якого еталоном людського досвіду 

виступає морально-політичний досвід. Однак, на думку вченого, в нашу епоху 

виявляється розрив між двома типами людського досвіду: перший тип – це 

наука та її застосування до технологій, що досягли значних практичних 

успіхів, а другий – майнові суперечності, війни, конфлікти у сфері соціально-

політичного життя. Навіть сьогодні, коли сучасні технології досягли 

феноменального розквіту, все одно виникла велика конкурентоспроможність, 

яка веде до фатальних випадків, конфліктів, суперечок і навіть вбивств. 

Отже, ідея Дьюї полягає в тому, щоб метод, який виправдовує себе в 

науці, застосувати до соціально-політичних проблем, щоб їх розв’язання 

визначалось не випадком, не авторитетом, не афектами, не власними 

інтересами, а розумом, інтелектом. Необхідно подолати розрив між наукою та 

цінностями, привести їх до можливої єдності. 

Про прагматизм склалося уявлення, базоване більше на судженнях його 

критиків, ніж на висловлюваннях послідовників. Так, деякі критики убачають 

у прагматизмі філософське вчення, породжене матеріалізмом американського 

економічного життя і зацікавлене лише в його  результатах, а також 

заявляють, що прагматизм – це лише замаскований волюнтаризм. З одного  

боку, прагматизм звинувачують в тому, що він жертвує теперішнім задля 

проблематичного майбутнього, а з іншого – в тому, що він нехтує минулим 

заради сучасних намагань дійсності. Це стосується і України. 
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МЕТАМОРФОЗЫ МИРОПОРЯДКА:  

МЕСТО ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

…У нас теперь… всѐ это переворотилось и только укладывается 

Л.Н. Толстой 

Всемирно-исторический процесс обнаружил очередной период 

форсированных преобразований парадигмального уровня, кардинально 

меняющих условия функционирования и развития ойкумены. Происходящая 

смена общественной парадигмы получила наиболее яркое воплощение в двух 

плоскостях социализации-индивидуализации: в общественном укладе жизни и 

в мироустройстве. В частности, с перемещением раскрытия и просоциальной 

реализации творческих одарѐнностей человека расширение возможностей 

каждого в использовании для этих целей общественного достояния, а, значит, 

и преодоление социального неравенства настоятельно требует своего 

осуществления, чему подчиняется как внутренний, так и внешний контур 

функционирования государства [1-7]. 

Переживаемый ныне ойкуменой переход – это уже не формирование 

надбиологической, общественной формы развития, а движение к 

доминированию духовного творчества. В свою очередь, расцвет науки, 

культуры, искусства, технологий требует свободы мысли в приемлемых для 

населения формах, а также высвобождение из-под гнѐта повседневных хлопот 
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и рутинных обязанностей. Соответственно, процессы изменений взыскуют 

общественной охраны разнообразия, иначемыслия. Именно в переходный 

период закладываются отправные точки дальнейших (в частности – 

долговременных) процессов, определяя уровень и направленность 

последующей орбиты общественных трансформаций. Поэтому, в переходный 

период происходит мощное обострение и выявление антагонизмов между 

субъектами выбора. Причѐм это отнюдь не сводится к противоречию «между 

прежним и новым», «прошлым и будущим», а включает в себя, в частности, 

противостояние сторонников разных моделей и вариантов самого будущего. 

Между собой конкурируют выразители интересов народов и правящих 

кругов, представители государств и частных транснациональных корпораций, 

сторонники совершенно разного миропонимания и мировосприятия и т. д. 

Одним из острейших противоречий, проявляющихся посредством сонма 

конфликтов, становится противостояние ценности собственной самобытности 

(в частности, творческого саморазвития и самоосуществления) и обладания 

(потребительства или накопительства, облегчающих конформизм, 

манипулируемость). Принадлежность к доминированию каждой из них 

генерализирует, выстраивает дерево целей-интересов, функционально-

ролевую системность. Манипулирование также неотъемлемо от отношений 

отчуждения – присвоения, как ценность самодеятельности – от свободного 

творческого освоения своих сущностных сил (на личностно-индивидуальном 

уровне) и саморазвѐртывания мира. 

Обеспечение наиболее полного выявления и раскрытия творческого 

потенциала личности вынуждает отходить от единства шаблонов и 

прокрустова ложа унификаций к углублѐнному освоению культурно-

цивилизационными мирами собственных ценностей и устоев. Структура 

отношений переходит от упорядоченности социальной системы к состоянию 

несистемной целостности и гибкому взаимодействию полисистем. Так, от 

конкуренции за освоение оптимальной модели переходят к построению на 

основе своего видения будущего собственных уникальных вариантов 

структурирования и развития. Ныне в диапазоне от восстановления архаики 

империй и резерваций неокастовости общества до радикального усиления 

народовластия, самоуправления, суверенитета интенсифицируются поиски 

нового мирового порядка, органичных для него моделей развития и 

взаимодействия, которые. А усиление постглобального состояния 

миропорядка отражается и на формировании постглобализма как его 

субъективного восприятия и воплощения в балансе стратегии, тактики и 

оператики действий. Наступление постглобальной эпохи отражается в 

комплексном характере перемен: как постглобальности объективного 

состояния, так и постглобализма осознания происходящего. 
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Так, с одной стороны, мироустройство зиждилось на международном 

разделении труда и мировых потоках капитала, товаров и услуг, в частности – 

глобализации информации и, соответственно, представлений о стандартах 

уровня жизни, в т.ч. образования, здравоохранения и т.д. Многие из примет 

сформированного наднационального взаимодействия необратимы. 

Воспроизводство ойкумены накрепко связало культурно-цивилизационные 

миры, установив соотношение конкурентности / состязательности и 

партнѐрства / кооперации с той или иной степенью комплиментарности или 

же, напротив, враждебности. С другой стороны, нарастает понимание 

ценности своей идентичности и прямой зависимости качества социально-

экономического роста от реальности суверенитета и качества социализации 

[8-14]. Так, по формулировке Ф.М. Достоевского, «наш удел и есть 

всемирность, и не мечом приобретѐнная, а силой братства и братского 

стремления нашего к воссоединению людей. … Стать настоящим русским и 

будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские 

противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей 

русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в неѐ с братской 

любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь 

окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного 

согласия всех племѐн по Христову евангельскому закону!» 

А поскольку освящение своих действий «волей народа» стало 

обыденным ритуалом, то и воздействие на население (или же его наиболее 

активную / агрессивную часть) оказывается важнейшей составляющей частью 

действий. Противостояние отчуждения и свободы, проявляющееся, в 

частности, в расхождении ориентирующихся на средства либо неокастовости 

и замкнутого однообразия, либо массовой творческой инициативы и единства 

в разнообразии, требует определѐнности как в содержании, так и в ресурсно-

методологических базах организационно-управленческого процесса. То и 

другое должно рассматриваться по меркам конкретного времени и 

соответственно культурным кодам цивилизаций. Ценность творчества связана 

с его сугубой индивидуальностью, что, однако, совсем не отрицает 

необходимости его организационно-управленческого оформления, а лишь 

сушественно усложняет его. Точность и плодотворность влияния на 

происходящее значимо зависит от качества и своевременности поступающей 

информации, уровня еѐ анализа, профессионализма и нравственности 

осуществляющих выбор. Соответственно, знание о подлинных состоянии, 

тенденциях динамики общественной идеологии и психологии выступает 

фактором принятия решений, в том числе – и относительно повышения 

эффективности воздействия на народ(ы). Вместе с тем, накладываются друг 

на друга и значимо взаиморезонируют особенности социологии 

форсированных трансформаций и новой общественной парадигмы [15-21]. 
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ПРОБЛЕМА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ  

КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ 

Для того, щоб визначити порядок та час набрання чинності законом про 
кримінальну відповідальність треба з'ясувати що собою являє цей 
нормативно-правовий акт. Так, як справедливо відзначає Ю. Пономаренко, 
поняття «кримінальний закон» є видовим відносно до поняття «закон», 
оскільки кожен кримінальний закон є законом, однак не кожен закон є 
кримінальним [19]. Оскільки Конституція України не дає чіткої відповіді на 
питання про призначення закону, то лише методом системного аналізу ряду 
статей розділу ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» (у 
першу чергу статей 26, 29-36, 57-59 та інших), та пункту 3 частини 1 статті 85, 
згідно з яким ухвалення законів є повноваженням Верховної Ради України, 
частин 1, 2 та 3 статті 92, якими визначається коло питань, що регулюються 
виключно законами [1], можна неминуче прийти до висновку , що соціальним 
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призначенням закону є здійснюване державою регулювання певного кола 
суспільних відносин. Крім того, стаття 1 чинного КК визначає, що він своїм 
завданням має правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 
громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 
довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних 
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання 
кримінальним правопорушенням [2]. 

Регулювання суспільних відносин певним законом розпочинається із 
моменту набрання ним чинності. Так, стаття 94 Конституції України 
проголошує, що Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно 
направляє його Президентові України. Президент України протягом 
п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, 
та офіційно оприлюднює його… [1]. Основний Закон водночас наголошує на 
тому, що закони повинні бути доведені до відома населення у встановленому 
законом порядку (частина 2 статті 57) і що не доведений до відома населення 
закон не може бути чинним (частина 3 тієї ж статті) [1]. Загальні положення 
про порядок оприлюднення законів України та набуття ними чинності 
сформульовані у частині 4 статті 94 Конституції України [1] та частині 1 
статті 4 КК України [2]. Згадані норми встановлюють, що закон набуває 
чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не 
передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. 

Перелік національних засобів масової інформації через які здійснюється 
таке оприлюднення містить Указ Президента «Про порядок офіційного 
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 
10.06.1997 року (зі змінами), який встановлює, що офіційними друкованими 
періодичними виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення 
законів, є «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», 
а також газети «Голос України», «Президентський вісник» та «Урядовий 
кур’єр» [4]. Тобто, цим Указом передбачено п’ять офіційних друкованих 
видань, що розміщують текст нового закону. Водночас, стаття 139 чинного 
Регламенту Верховної Ради України проголошує, що офіційними є лише 
оприлюднення закону у «Відомостях Верховної Ради України» та газеті 
«Голос України».  

Крім того, доречним, на нашу, думку, є звернення уваги і на статтю  
22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації» від 23.09.1997 року (зі змінами), яка встановлює, що закони 
України публікуються в офіційних друкованих виданнях [3]. Ю. Пономаренко 
наголошує, що під останніми маються на увазі такі друковані видання, 
засновником яких не є певний орган влади. До таких необхідно віднести, у 
першу чергу, журнал «Офіційний вісник України», який є щотижневим 
інформаційним виданням, яке засноване і видається Міністерством юстиції 
України. Більш спірним, на думку дослідника, є віднесення до офіційних 
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друкованих видань в розумінні статті 22 названого Закону заснованої Кабінетом 
Міністрів України газети «Урядовий кур’єр» та газети «Президентський 
вісник», які за своїм змістом не є відомостями, бюлетенями, збірниками, 
інформаційними листками чи тому подібними періодичними виданнями [6]. 

Другою, необхідною для набуття законом чинності умовою, є сплив 
визначеного Конституцією України чи самим кримінальним законом строку 
після його офіційного опублікування, оскільки є логічним, що в сам момент 
оприлюднення закону переважна більшість населення не в змозі 
ознайомитись з його змістом і узгодити з його приписами свою поведінку. У 
зв’язку з цим частина 5 статті 94 Конституції України визначає, що «закон 
набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, 
якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його 
опублікування» [1]. На цьому наголошується і в частині 1 статті 4 КК 
України, згідно із якою «закон про кримінальну відповідальність набирає 
чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не 
передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування» [2].  

Тобто, Основний Закон і КК України допускають два варіанти 
визначення строку, який має сплинути від моменту офіційного опублікування 
закону до набуття ним чинності. Перший з них – це ординарний 
(конституційний) порядок, коли закон набуває чинності через десять днів з 
моменту його офіційного оприлюднення. Другий – це екстраординарний 
(визначений законом) порядок, коли закон набуває чинності не через десять 
днів з моменту його офіційного опублікування, а з іншого моменту, 
визначеного цим же нормативно-правовим актом. При цьому Конституція 
України, визначає, а КК України дублює, що конституційний порядок 
застосовується у тому випадку, коли законом не встановлено інше, тобто за 
відсутності законного порядку. Таке надання пріоритету законному порядку 
над конституційним зумовило визначення в Конституції України певних його 
меж. Відзначається зокрема, що при законному визначенні моменту набуття 
законом чинності цей момент не може бути в часі раніше за день 
опублікування закону [6]. 

Отже, після першого офіційного оприлюднення повинно сплинути десять 
днів для того, щоб новий законодавчий акт відповідно до норм Конституції 
України набув чинності. Водночас Ю. Пономаренко підкреслює, що значно 
більш поширеним є екстраординарний (передбачений законом) порядок 
набуття кримінальним законом чинності, коли такий нормативний акт набуває 
її не через десять днів з дня його офіційного опублікування, а з іншого 
моменту, ним же і визначеного. Саме в такому порядку набирали чинності не 
тільки всі закони про внесення змін і доповнень до КК України 2001 року, а й 
більшість законів про внесення змін і доповнень до КК України 1960 року, 
ухвалених в останні роки його чинності [6]. 

Таким чином, кримінальний закон набуває чинності в той момент, у який 
закінчується визначений Конституцією України чи самим кримінальним 
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законом строк для ознайомлення з ним, який має сплинути від дня його 
офіційного оприлюднення. 

Для розкриття теми нашого дослідження також необхідно з'ясувати 
поняття часу вчинення злочину. А. Вознюк доречно зауважує, що час 
вчинення злочину є важливою категорією кримінального права, оскільки 
необхідний для: 1) встановлення злочинності, караності та інших 
кримінально-правових наслідків протиправного діяння; 2) визначення 
моменту закінчення злочину; 3) кваліфікації кримінальних проступків, 
наприклад, встановлення ознак складу злочину, оскільки є обов’язковою 
ознакою окремих складів злочину; 4) визначення покарання, бо впливає на 
ступінь суспільної небезпеки злочину; 5) визначення меж дії кримінального 
закону у часі; 6) визначення злочину, вчиненого на території України; 
7) встановлення  осудності, неосудності та обмеженої осудності особи, що 
вчинила протиправне діяння; 8) звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку із закінченням строків давності; 9) встановлення віку, з якого 
відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність за вчинення 
протиправного діяння тощо [5, с.259]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 4 КК України, часом вчинення злочину визнається 
час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність 
дії або бездіяльності [2]. Однак, низка дослідників цієї проблеми вважають 
таке визначення недосконалим. А. Вознюк підкреслює, що час вчинення 
кримінально-караного діяння не доцільно зводити виключно до ознаки 
об’єктивної сторони злочину чи складу злочину. Поза всяким сумнівом, це 
важлива об’єктивна ознака злочину чи складу злочину, яка загалом для 
вчиненого діяння чи загального складу злочину буде факультативною. Проте, 
він слушно зауважує, що у разі, якщо конкретний злочин може бути вчинений 
лише у певний час, який визначений у диспозиції кримінально-правової 
норми, ця ознака стає обов’язковою для даного складу злочину [5, с.259]. 

Дослідник пропонує розглядати час як період, протягом якого  
вчиняється  кримінально-каране діяння або діє особа, яка його вчиняє. Крім 
того, якщо аналізувати конкретний злочин, то його тривалість може 
вимірюватися в секундах, хвилинах, годинах, днях, місяцях, роках. Зокрема, 
бандитизм може тривати роками, а умисне вбивство – декілька секунд. До 
того ж, оскільки час – це одна з основних форм існування матерії, що 
проявляється в тривалості буття, то час вчинення кримінального правопору-
шення має свій початок та закінчення. 

Отже, відповідно до логіки дослідника, час вчинення злочину – 
тривалість його існування в просторі, що визначається, перш за все, 
моментами початку та закінчення. Проте, враховуючи наявність у теорії 
кримінального права триваючих та продовжуваних злочинів, варто зазначати і 
моменти продовження та припинення правопорушення, які також охоп-
люються категорією «час вчинення злочину». А з цього випливає, що час 
вчинення злочину характеризується рядом моментів – коротких проміжків 
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часу, етапів його існування (розвитку): початком, продовженням,  припинен-
ням та закінченням [5, с.260]. 

Услід за А. Вознюком ми вважаємо, що час вчинення кримінально-
караного правопорушення доцільно розглядати у двох значеннях: 1) як 
необхідну умову кваліфікації кожного злочину; 2) як ознаку об’єктивної 
сторони злочину (складу злочину). Як результат, час вчинення злочину як 
універсальна кримінально-правова категорія – це період, протягом якого 
суб’єкт вчиняє злочин. При цьому, час як обов’язкова ознака об’єктивної 
сторони злочину – це встановлена диспозицією кримінально-правової норми 
ознака злочину, яка характеризує тривалість його вчинення [5, с.260]. 

Підводячи підсумки, можна відзначити, що під змістом кримінального 
закону ми розуміємо систему сформульованих законодавцем нормативно-
правових приписів, звернутих до судів та органів кримінального 
переслідування, і які визначають діяння, що є злочинами, та відповідальність 
за них. Кримінальний закон набуває чинності в той момент, у який 
закінчується визначений Конституцією України чи самим кримінальним 
законом строк для ознайомлення з ним, який має сплинути від дня його 
офіційного оприлюднення у визначених законом засобах масової інформації. 
Час вчинення злочину як універсальна кримінально-правова категорія – це 
період, протягом якого суб’єкт вчиняє злочин.  
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ПАЛОМНИЦЬКИЙ ТУРИЗМ У ЙОГО ВНУТРІШНІХ  

ТА МІЖНАРОДНИХ САКРАЛЬНИХ МІСЦЯХ 

Паломництво, або по іншому проща є мандрування віруючих людей до 

святих місць (наприклад, у християн – до Єрусалима, у мусульман – до Мекки 

й Медини тощо). Людей, що люблять та здійснюють паломництва, називають 

паломниками або прочанами. 

Паломницький туризм в останній час став невід’ємною частиною життя 

всіх людей, адже духовність виходить на перше місце, доброта людей все 

більше проявляється, віра у вічне життя глибинніше входить у стиль 

поведінки віруючих. Єднання туристів навколо паломницького інтересу, 

викликає єднання у добрі і порядності жителів усіх місць, як внутрішнього так 

і міжнародного паломницького туризму. 

Мета роботи – дати пояснення, завдання та значення паломницького 

туризму як важливої складової частини життя віруючих людей, і тих, що 

люблять святість і здатні оцінювати сакральні надбання своєї землі і землі 

інших народів. В даних тезах відображені внутрішні та міжнародні сакральні 

місця, що закликають паломників до релігійних подорожей.  

Слово паломник утворене від палъма (від лат. palma) – ―пальма‖, 

―пальмова гілка‖. Це прийнято і пов’язано з тим, що богомольці, які 

відвідували Палестину, з собою додому привозили пальмові листи, що 

слугували їм у дорозі парасолями. Згодом ―паломниками‖ стали називати й 

тих релігійних мандрівників, що подорожували у межах своєї країни. 

Слов’янське слово аналогічне лат. palmarius, palmatus (―паломник‖), 

утвореному від palma [4, 7]. Слово прочанин пов’язане з [прочка] ―чужина; 

виселення‖, пріч ―геть‖, і семантично зближене з проща ―паломництво, 

богомілля‖ [4]. 

Торкаючись історії, можемо сказати, що неорганізоване індивідуальне і 

масове паломництво зародилося в Європі ще у доантичні часи. ―Початком 

організованого паломництва вважається ХІХ ст. Починаючи з 1861 року, 

щорічно у Франції формуються групи паломників до Єрусалиму та Ватикану. 

Через кілька років каравани паломників почали організовуватися в Австрії та 
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Німеччині. Їхньою кінцевою метою були відвідини релігійних святинь 

Єрусалиму, Ватикану та міст Італії‖ [8].  

У науці звичайно виділяють кілька видів паломництва, які 

класифікуються за ознаками: 

– за кількістю учасників і сімейної приналежності – індивідуальні, 

сімейні і групові; 

– за тривалістю – тривалі і короткочасні паломництва; 

– за сезонністю – цілорічні паломництва, а також приурочені до 

релігійних свят; 

– за об’єктами відвідування – відвідування конфесійних культових місць 

(церков, монастирів, храмів), а також природних культових місць (гір, озер, 

печер); 

– за місцем розташування об’єкта паломництва – внутрішні (у межах 

державних кордонів) і зарубіжні паломницькі тури; 

– за ознакою обов’язковості – добровільні і обов’язкові паломницькі  

тури [3].  

Паломницький туризм ділиться на два великих напрями: внутрішній та 

міжнародний. Внутрішній паломницький туризм дає змогу задовольняти 

духовні потреби віруючих, використовуючи сакральні, духовні, релігійні 

місця нашої держави. Україна включає в себе велику кількість святих 

об’єктів, що захоплюють паломників своєю красою, духовністю, навчальною 

та виховною спрямованістю. Святі об’єкти невидимим чином акумулюються в 

серцях і душах паломників, тим самим формуючи у віруючих християнську 

мораль. Сакральні споруди та культова архітектура отримали оцінки по шкалі 

п’ять балів, що впливає на прагнення відвідування їх, тим самим 

задовольняючи свої духовні потреби, а разом з тим і здорове достойне  

життя [5].  

Сакральні споруди – церкви, костели, синагоги, котрих, у загальній 

сукупності в Україні налічується 1189 [1], є важливими привабливими 

пам’ятками архітектури. Паломників цікавить діяльність даних церковних 

споруд у їх служіннях Богові, молитви, що там проводяться, адже це 

приваблює їх, для отримання духовного задоволення та спасіння, для 

підвищення свого духовного рівня. 

Внутрішній туризм може тільки відбуватися у межах кордонів країни, в 

нашому випадку України, і її внутрішніх регіонів (Карпатський регіон, 

Придніпров’я, Причорномор’я, Волинь, Степова Україна, інші). Палом-

ницький внутрішній туризм, в останній час, став популярним серед 

паломників України, адже без всяких перешкод доступний кожному: не 

вимагає оформлення документів на переїзд та перетину кордону. 

Паломницький туризм відноситься до масового заходу, так як ні в якому 

іншому туризмі одночасно не має стільки туристів-паломників, як у ньому. На 

релігійних заходах може бути присутніх кілька тисяч паломників. 
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Паломницький туризм потребує вагомих заходів по достойній організації 

богослужінь і інших релігійних зібрань. Кожна релігійна громада чи церковна 

організації надзвичайно ретельно ставляться до важливої справи паломництва, 

де багато людей відповідає за цю божественну, вагому справу, і кожна 

конфесія повинна ретельно готуватися до паломництва, і під час нього бути 

вкрай обережними. 

Внутрішній паломницький туризм поділяється на декілька рівнів: 

паломництво у межах своєї територіальної громади, інших прилеглих 

сусідських територіальних громад, свого адміністративного району, своєї 

адміністративної області та будь-якого святого місця, що розташоване в 

різних місцях України. Паломницьких об’єктів в Україні дуже багато, число їх 

відоме, і кожний має вагоме сакральне значення, а головне те, щоб бути у 

паломництві, приймати у ньому участь, виносити з нього велику любов і 

пошану до Бога та до своїх ближніх, і охорони святих місць, щоб донести їх 

своїм дітям та внукам. Куди б ми не прямували, але в кожному святому місці, 

знайдемо для себе високу духовність. 

Ландшафтність паломництва різноманітна, що ознайомлює паломників з 

паломницькою красою різноманітних святих речей. Внутрішній 

паломницький туризм пропонує відвідування таких святих місць в Україні: 

Володимирський собор, Михайлівський Золотоверхий собор, Собор Святої 

Софії, Печерську Лавру м.Києва; Собор святого Юра, Успенський собор, 

Домініканський собор, Преображенську церкву, церкви святого Миколая та 

Петра і Павла м. Львова, а також майже всі святині обласних міст України,    

і церкви та монастирі інших місць. 

―Україна – держава багатьох національностей, конфесій і релігійних 

течій. Послідовність і цілеспрямованість державно-церковної політики 

України, ґрунтування її на конституційних положеннях і державних правових 

актах, що відповідають міжнародному праву і захищають свободу совісті, 

релігійні свободи та права національних меншин і пересічних громадян 

України, створюють сприятливі передумови та можливості для розвитку 

вітчизняного і міжнародного паломницького туризму‖ [3].  

Міжнародний туризм у сфері паломницького, у  більшості своїх центрів 

паломництва пов’язаний з однією релігією. Найбільшим і найвідомішим 

місцем паломництва є Свята Земля. Також різні райони Землі містять у собі 

безліч святих місць християнського світу, такі як найбільш шановані 

знаходяться в Європі: Рим, Барі (Італія), Париж і Лурд (Франція) [2], Фатіма 

(Португалія), Варшава (Польща), Монсеррат (Іспанія) та ін. У всі пори року 

прочани прямують у ці центри, щоб побачити з надією чудесне явище чи 

поклонитися священним реліквіям і прилучитися до їхньої благодаті. Крім 

того, у кожного народу чи жителів певної місцевості існують свої об’єкти для 

поклоніння [6].  
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Особливо в християн-паломників найбільше шанують реліквії, що 

пов’язані з хрестовими муками та смертю Ісуса Христа. Із них найвідоміші – 

терновий вінець (зберігається в Парижі в соборі Нотр-Дам), плащаниця 

(зберігається в кафедральному соборі Турина в Італії), краплі крові Ісуса 

Христа (в бельгійському місті Брюгге). 

Великою популярністю у паломників користуються місця: Константи-

нополь (нині Стамбул), Олександрія, Дамаск, Кіпр, Закавказзя (Грузія і 

Вірменія) та ін., бо вони пов’язані зі зберіганням частин хреста, на якому був 

розп’ятий Ісус Христос, та цвяхи та спис, яким Його проколото. 

Християнське паломництва тісно пов’язане з іменем Діви Марії. ―Із шість 

тисяч святинь у Європі дві третини присвячені Богоматері. Безперервними 

потоками прямують пілігрими в місця з’явлення образу Марії. Одне з таких 

чудес сталося в XIX столітті у невеликому, розташованому на півдні Франції 

селі Лурд [2]. Образ Пресвятої Діви з’явився тутешній дівчині. Відтоді інтерес 

до цього місця не слабшає. Мільйони прочан з’їжджаються сюди в очікуванні 

нових явлінь‖ [6, С.82].  

У міжнародному паломницькому туризмі для паломників важливими є і 

місця де християни, крім Ісуса Христа та Богоматері, шанують багатьох 

святих. Це такі місця: Неаполь відомий у пілігримів, насамперед, завдяки 

покровителю міста Святому Януарію, де у чудово оформленій капелі собору 

Сан-Дженнаро зберігаються череп святого і судини з його запеченою кров’ю, 

що загадково періодично розріджується. Марсель, де зберігається ще одна 

християнська святиня – череп Святого Базилія [6].  

―В умовах конституційно закріпленої рівності релігій перед законом 

важливо не залишити поза увагою духовні надбання інших церков, конфесій, 

що існують в Україні. Важливе місце в культурі України належить церковним 

пам’яткам національних меншин. Багато з цих культових споруд є 

архітектурними пам’ятками загальнонаціонального значення, які не можуть 

не бути враховані при розробці туристично-екскурсійних маршрутів. Це 

пов’язано не лише з необхідністю задоволення духовних потреб віруючих: 

такий підхід забезпечує ознайомлення широких верств населення з 

маловідомими сторінками історії релігії і одночасно сприяє формуванню 

культури міжконфесійних та міжнаціональних відносин. Зважаючи на це, 

можна стверджувати, що історико-культурні пам’ятки, які є об’єктами 

паломницького туризму, становлять культурну основу людства і роблять 

вагомий внесок України у скарбницю світової цивілізації‖ [3].  

Такої кількості й розмаїтості предметів культового поклоніння, як у 

християнстві, немає в жодній іншій релігії, тому й перелічити їх усі 

неможливо. А взагалі, у кожному місті чи селі християнської держави є місця 

для паломництва. Паломницький туризм – вид діяльності людини, котрий 

робить її паломником, а це діяльність вічна, свята і неповторна, справа 

божественна, а разом з тим і безкінечна. Україна оберігає і підтримує усі 
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релігійні течії, які оберігають її та служать добру, справедливості і любові до 

своїх ближніх. 

Висновки. Паломницький туризм є вагомою основою для формування 

християнської моралі у християнстві.  Відвідуючи святі місця, споглядаючи їх 

святині, всотуємо в себе їх духовність, красу, благодать, що здатні входити в 

душі і серця паломників, і утворюючи у них, з кожним новим паломницьким 

станом, високі моральні якості. Україна – віруюча країна, багата красивими 

церквами і храмами. Перерахувати всі неможливо, але головні з них потрібно 

побачити. 

Україна – держава багатьох національностей, конфесій і релігійних течій. 

І вони теж виховують і формують мораль своїх віруючих. Державно-церковна 

політика України, ґрунтується на її конституційних положеннях і державних 

правових актах, відповідно до міжнародного права по захисту свободи совісті, 

релігійної свободи та права національних меншин і пересічних громадян 

України. Наша держава створює сприятливі передумови та можливості для 

розвитку вітчизняного і міжнародного паломницького туризму. 
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GENERAL CHARACTERISTICS OF SOME TYPES OF 

TRAINING AND COMPETITIVE LOADS IN TAEKWONDO 

(POOMSAE) 

The article is devoted to topical issues of management of the training process 

in taekwondo. Control of training and competitive loads allows improving the 

quality of training athletes and their participation in competitions. The results of our 

research require further study, taking into account the development of taekwondo as 

a sport. 
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The effectiveness of the management of the process of sports training in many 

cases is determined by the optimal selection and distribution in the annual cycle of 

means and methods of training [1,4,6,7]. To control the performed training work in 

martial arts (wrestling, boxing), several methods have been developed that allow 

quantifying the load [3,7]. There have been no such works on taekwondo that touch 

on this topic so far, so this topic is relevant for sports practice [1,2,5,7]. 

When studying the works, the authors do not specify the methods of using 

estimates in the analysis and planning of loads and, moreover, often do not provide 

means of calculating the intensity of training (TC), training day (TD), microcycles 

(MC), or training stage. In addition, none of the proposed intensity assessment 

criteria has been tested for informative, which reduces their integrity and prevents 

their use in practice [1,2,4,6]. 

The purpose of the study: to give a general description of some types of 

training and competitive loads used in taekwondo. 

Tasks: 1. To determine how the control over the performed training work in 

martial arts is carried out; 2. To develop a scale of intensity of training exercises in 

taekwondo on the basis of heart rate of taekwondo players; 3. Develop a 

classification of training tools of different power in taekwondo. 

Research methods: 1. Analysis and generalization of literature sources; 

2. Analysis of documentary materials; 3. Pedagogical observations; 4. Pedagogical 

testing; 5. Methods of mathematical statistics. 

The research was conducted in two stages in the IC "Olimp TKD" in Dnipro 

during 2020-2021. The first stage consisted of: analysis and generalization of 

literary sources; analysis of documentary materials; pedagogical observation; 

pedagogical testing to develop a scale of intensity of training exercises based on 
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heart rate; methods of mathematical statistics. The second stage consisted of: testing 

to develop a classification of training tools of different power; methods of 

mathematical statistics. 

In the approach we offer to the assessment of load intensity, we tried to avoid 

these shortcomings. Exercise intensity was assessed by heart rate (heart rate), and 

volume – by the time of work performed. Heart rate registration was performed in 

natural training conditions in the pre-competition mesocycle of the competitive 

period. The study involved 15 taekwondo practitioners. In each of them, heart rate 

was registered during 2 to 10 vehicles, heart rate was registered throughout the 

lesson. Then the average heart rate was determined during each exercise, as well as 

the training session (TS). It was found that the average heart rate in different 

exercises varies mainly in the range of 120-210 beats / min. The specified range of 

oscillations was divided by an interval of 10 beats / min and ranked in points. 

Based on this principle, a scale of load intensity by groups of exercises [6,7]. 

For the convenience of load intensity analysis, we have arranged groups of exercises 

on the specified scale according to the degree of their similarity with competitive 

actions, conditions and situations. 

The scale shows that the intensity of exercises in different groups can be 

assessed equally. The highest intensity is peculiar only to the exercises of the last 

group (competitive). Exercises of the last groups are performed with approximately 

the same intensity. It should also be noted that the intensity of the same exercise can 

be estimated by a different number of points depending on the characteristics of its 

implementation (pace, training method, the amount of load, etc.). This shows that 

coaches and athletes should use the proposed scale taking into account the specifics 

of the exercises. 

To estimate the intensity of the load in the vehicle with the help of this scale, it 

is necessary to determine the "weighted average" value of the points of the exercises 

included in the vehicle. To do this, use the formula used in fencing to assess the 

mental stress [1,2,6]. Thus, the load intensity of TS, training day (TD) and other 

cycles is determined. Such a tool for determining the intensity of the load allows 

you to estimate it taking into account the time spent on exercises, which more 

accurately reflects the actual load than estimating the intensity using the arithmetic 

mean recommended by experts [3,6]. 

In order to determine the informative of this tool for estimating the intensity of 

the load, correlation analysis was used, which established a high degree of relation-

ship between the score estimates of intensity and average heart rate for TS (r = 0.78 at 

p = 0.01) and between the corresponding estimates for TD (r = 0.71 at p = 0.001). 

The obtained data indicate that the proposed tool for estimating the intensity of 

the load is quite informative and can be used in practice. 

The described estimate of exercise intensity can be conditionally attributed to 

the class of estimates of absolute intensity. Studies have shown that, for analysis, 

and especially for load planning, the intensity should be assessed not only in 
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absolute but also in relative terms. In the latter case, the initial level of calculation, 

i.e. 100%, is the maximum intensity in each group of exercises. Accordingly, we 

propose to determine the relative intensity of the load in taekwondo in each group of 

exercises and reflect it as a percentage of the score of the intensity of an exercise 

(determined by the scale) to its maximum value in this group. 

In order to identify the informativeness of this assessment of the intensity of 

the load was determined by the degree of relationship with the average heart rate in 

the vehicle. The method of determining it was the same as in identifying the 

informativeness of the score of the intensity of the load. The correlation analysis 

revealed a significantly high degree of relationship between these indicators (r = 

0.73 at p = 0.01). The obtained data indicate a fairly high informative estimate of the 

relative intensity. Studies have shown something else - the relative intensity more 

accurately determines the intensity of groups of exercises, and it is convenient to use 

when planning. 

From the above it is clear that both estimates of load intensity are quite 

informative and can be used for its analysis and planning. But estimating the 

intensity in relative terms (%) in the practice of taekwondo has a greater advantage. 

Conclusions: 

1. This approach significantly simplifies the planning and accounting of 

training loads and performance by athletes of the task of training. The proposed 

scale of intensity of training and competitive loads does not include the possibility 

of using other methods and criteria to determine the intensity of load in taekwondo. 

2. The scale of intensity of training exercises in taekwondo on the basis of 

heart rate of taekwondo players which is defined in a mode of activity is developed. 

3. The proposed tools for quantifying the intensity of the load, quite 

informative, and can be used to analyze and plan training in taekwondo. 

4. The developed characteristics of some types of training and competitive 

loads used in taekwondo are not only of scientific interest, but also of practical value 

for future coaches and athletes. 
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