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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 165:37.06 
П.Ю. Саух, 

доктор філософських наук, професор 
(Житомирський державний університет) 

ЕКСПЛІКАТИВНІ ЗМІНИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАУКИ 
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У статті на основі аналізу особливостей культурно-історичного розвитку людства, не лінійності 
процесів, які відбуваються на зламі століть, показано зміну парадигми сучасної науки. Опинившись 
перед викликом ХХ1 ст., наука детермінує трансформацію освіти, яка все ще перебуває у міцному колі 
логоцентризму індустріального суспільства. У зв’язку з цим сформульовано і викладено шість науково-

освітніх імперативів. 

Єдине, мабуть, що можна констатувати сьогодні однозначно, – це те, що світ (реально існуючий) вже 
далеко не той, який був учора. Він проявляється у нових технологіях, нових формах життя, нових 
способах світобачення і світорозуміння, а головне – у тих глобальних небезпеках, у яких постає перед 
нами протиріччя між новими реаліями нашого існування та усталеними формами й способами нашого 
ставлення до світу. Людство увійшло в таку зону свого культурно-історичного розвитку, яку можна 
порівняти з періодом виникнення філософії, науки, релігійно-моральних доктрин загальнолюдського 
звучання. Тобто ми увійшли в таку зону існування, яку, як і ту далеку епоху, словами К. Ясперса можна 
назвати стрижневою[1]. Тільки нині мова вже йде не про сторіччя, а про десятиріччя, бо  людство мусить 
творити нові соціокультурні засади за умов ліміту часу. Глобальність прискорення світового розвитку 
вражає: один мільйон років у палеоліті виявляється еквівалентним сорока рокам у наш час [2]. 

Неоднозначність, нелінійність процесів, що відбуваються у цьому світі, знаходять відбиток  у 
сучасній науці, яка виявляє розгубленість у вирішенні новітніх проблем у контексті старої 
логоцентричної системи координат. Зміна фундаментальних засад на всіх рівнях піраміди суспільства 
детермінувала багаточисельність наукових фактів, що не вкладаються в усталену систему поглядів і 
головоломок, які вже не можуть бути розв’язані класичними методами. Імпульсивна диференціація наук, 
швидке збільшення наукових шкіл свідчить про активний пошук розв’язання цієї проблеми, але загальна 
картина радикальної трансформації суспільства стає з кожним разом ще більш розпливчатою, неясною і 
штовхає нас на шлях міфотворення. У науковому співтоваристві посилюється дискомфортність, 
здійснюються конвульсійні спроби "підлатати" стару індустріальну парадигму, вкласти в її хитку 
систему координат нові ідеї та гіпотези, зумовлені засадами нового світу. 

Особливо гостро змушені реагувати на ці зміни соціальні та гуманітарні науки. Світова гуманітарна 
еліта живе передчуттям того, що у найближчому майбутньому нас чекають складні потрясіння й 
феноменальні прориви у найнесподіваніших напрямках. Уже сьогодні через зношене полотно 
індустріальної парадигми чітко проглядають елементи нової парадигми, яка характеризує 
фундаментальні засади майбутнього постіндустріального суспільства. У чому це проявляється? 

По-перше, має місце яскраво виражена орієнтація на антропний принцип у системі джерел розвитку 
світу. Йдеться не про той беззаперечний факт, що людина як біологічна істота є найдосконалішим 
продуктом природи, а її існування неможливе без навколишнього середовища і матеріального 
виробництва. 

Головне й специфічне тут – факт мислення (як раціонального, так і ірраціонального), наявність 
складного духовного світу, сформованих і відшліфованих зусиллями сотень поколінь наукових знань, 
норм моралі, культурних шарів та ідеологічних схем. Створений людиною штучний світ є не чим іншим, 
як матеріалізованим знанням і працею, які творять світ відповідно до потреб та інтересів суспільства. 

З кожним черговим щаблем розвитку суспільства роль духовного життя зростає, а соціальне в людині 
бере верх над біологічним. У минулому залишається вульгарноматеріалістична доктрина, що 
перетворювала людину у гвинтик, додаток до могутньої машинної системи. Людина – творець свого 
теперішнього і майбутнього. Вона змушена рахуватися із законами навколишнього світу, розумно (або 
бездарно) використовувати ці закони для досягнення свідомо поставлених цілей. Але тут слід пам’ятати, 
що  доцільність і раціональність у людській діяльності, як прекрасно довів М. Вебер, далеко не 
збігаються [3]. Надто довго людство робило ставку лише на раціональність, уявивши себе "царем 
природи". Ось чому у багатьох галузях соціально-гуманітарного знання, зокрема глобалістиці, 
політичній теології, теоріях постіндустріального суспільства справедливо постає ідея так званої 
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антропологічної революції, змістом якої має стати загальна переорієнтація на культуру як власне 
людський спосіб буття. Якщо смисловим центром античності був космоцентризм, середньовіччя – 
теоцентризм, а доби індустріалізму – природоцентризм, то смислотворчим вектором нового типу 
цивілізації, що формується, є культуроцентризм. Сучасна глобальна ситуація, яку можна назвати кризою 
виживання, спричинена перш за все самою людиною, її ставленням до світу, до самої себе і до інших 
людей. Антропологічна революція, про яку йдеться, повинна бути спрямованою не на володарювання у 
світі, а на звільнення людини від укоріненої звички задовольняти всі бажання, на визволення від нашого 
панування, ілюзії власної невинності. 

Така зміна стратегічних орієнтирів перетворює людину в центральну  ланку наукової картини світу. 
Присутність людини у світі – це вже не якась недоречність, випадковість або свого роду "помилка" (як це 
було в рамках класичного природознавства), а найбільш достовірна і висхідна теза для побудови будь-
якої універсальної теорії. 

По-друге, у зв’язку з цим зростає роль соціально-гуманітарних знань у системі наукового пізнання, як 
це, між іншим, було на зорі його виникнення. 

Становлення постіндустріального інформаційного суспільства висуває на передній план науку про 
людину і суспільство. Крім того, відбувається зміна лідерів і всередині системи суспільних наук. 
Економічні науки змушені поступатися місцем антропології, психології, соціології та філософії. Зростає 
значення історії, політології, юридичних наук і особливо культурології. 

Гуманізація та гуманітаризація освіти, яка розгортається сьогодні у всьому світі, – це реакція на 
кардинальні зміни, що відбуваються. Саме цим зумовлений також поворот до особистісної та культурної 
моделі освіти. Панівна ще сьогодні професійна модель, незважаючи на свою першорядність, особливо у 
часи економічних депресій, поступово буде здавати свої позиції. У ХХІ столітті вона поступається 
культурній і особистісній, які роблять акцент на освіті як на процесі, де його суб’єкти мають можливість 
найповніше реалізовувати себе, морально вдосконалюватися та розвивати відповідно до вимог часу 
необхідні здібності. Те, що освіта повинна відтворювати всю ту суму знань, що накопичило людство, 
залишається у минулому. Властиві індустріалізації відносини на засадах принципів відображення 
зникають. На зміну їм приходять принципи "дифузії", тобто нееквівалентності, в основі яких лежить не 
ціна робочої сили, а ціна всіх умов особистого і суспільного життя. Головним в обміні постає не 
"кількість і якість робочої сили", а "рівень прожиткового мінімуму". А це означає, що сучасна школа 
(вища школа) повинна готувати не просто фахівця, а людину, що житиме в умовах суспільної 
нееквівалентності, тобто "несправедливості" і "нерівності" обміну діяльностями. 

Патерналістська педагогіка змушена буде в цій ситуації поступитися педагогіці співробітництва, 
конструктивність якої буде визначатися  спільним пошуком істини. Гарантією "співробітництва" 
педагога й учня стає усвідомлення того, що викладачеві слід навчати як незнавцю. Роль оракула в 
сучасному інформаційному суспільстві вже сьогодні не є  привабливою і конструктивною в педагогіці. 
Викладач повинен виступати не в ролі того, який усе знає і не має права на помилку. Навпаки, він шукає 
істину разом із учнями, як талановитий актор, грає роль незнавця. Він разом з ними переживає "проколи" 
у пошуку істини і разом з ними радіє, коли пошук закінчується успіхом. 

У зв’язку з цим змістом сучасного освітнього процесу в цілому має стати перехід від школи знання до 
школи розуміння. Бо, як слушно зауважував Вольфганг Гете, "чого я не розумію, тим я не володію". 
Розуміння є однією із найфундаментальніших потреб і водночас здатностей людини. Дехто з філософів 
сьогодні вважає розуміння більш важливою людською здатністю, ніж навіть здатність мислити. Власне 
розуміння – це здатність мислити на рівні розуму, здатність не стільки сприймати і переробляти 
інформацію, скільки відшукувати смисл цієї інформації, пов’язувати її із смислом подій теперішнього, 
минулого і майбутнього, робити все це надбанням індивідуального і колективного досвіду. "Ми багато 
знаємо, – зазначав Альберт Ейнштейн, – але мало розуміємо". Основою розуміння є діалог учня і 
вчителя, діалог теорії і практики, діалог мов і культур, у кінцевому рахунку – діалог допитливої людської 
думки зі Світом. Установка на діалог має стати усвідомленою стратегією педагогічного пошуку і 
повсякденної педагогічної праці. Але діалог – це не просто розмова, бесіда, тим паче не простий обмін 
монологами. Діалог передбачає взаємний обмін смислами, певну співпрацю на спільній ниві пошуку 
істини. Діалог не може закінчитися на тому, з чого він починається, – констатацією розбіжностей у 
розумінні чогось. Діалог означає певні зрушення на шляху виявлення нових для себе смислів, і 
впізнавання знайомого, і відкриття чогось нового, що стає для нас істотним. 

Але постає питання: за яких умов можливе розуміння як стрижневий момент навчального процесу і 
як  його результат? Виявляється, щоб  дійсно сприйняти якусь думку, якесь знання, щоб по-справжньому 
їх розуміти, потрібно їх любити, тобто прийняти серцем, а не тільки розумом. Як цього досягти?  
Найперше – шляхом подолання антиборотьбистського ставлення до світу і до самих себе. Зло не можна 
подолати боротьбою з ним. За слушним висловом Сезара Франка, зло долається тим, що витісняється 
добром, як порожнеча витісняється повнотою. Отже, найпродуктивніший спосіб боротися зі злом – це 
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творити добро. Знаменно, що система виховання В.О. Сухомлинського будувалася саме на цій ідеї 
добротворення. 

Однак людина є не тільки діяльною, але й стражденною істотою. Це означає, що в теорію і практику 
навчально-виховного процесу слід свідомо закладати ідею реальної обмеженості психофізичних і 
духовних ресурсів учня. Тобто слід брати до уваги принципову "непрозорість" кожної дитини, її 
здатність чинити опір невідповідним до неї виховним впливам тощо. Потрібно позбутися 
розповсюдженого забобону просвітницької педагогіки, що педагог повинен знати про своїх учнів усе. 
Дійсне покликання педагога не знати дитину, а розуміти її. Діти переконані в тому, що щастя – це коли 
тебе розуміють. Але так само – чи можна бути щасливим не розуміючи? Розуміння запліднює життя 
смислом, робить людину впевненішою у собі, внутрішньо вільною. Але щоб здійснювалося розуміння, 
потрібно мати реальне право на нерозуміння. Тобто нерозуміння не повинно бути підставою для 
покарання (негативна оцінка). Щоб у наших дітей розвинулася здатність до розуміння, їхня думка 
повинна стати розкріпаченою і дійсно запитувальною. А це вимагає інших підходів до розробки новітніх 
методик перевірки та оцінки знань учнів. 

По-третє, відбуваються значні зміни в методології науки. В епіцентрі її проблемного поля стає 
пізнання закономірностей циклічної динаміки, соціогенетики, еволюції суспільства. Фіксується 
всезагальність циклічних ритмів, їх багатобарвність та резонуюча взаємодія. Особливої уваги заслуговує 
пізнання найбільш тонких механізмів еволюції суспільства, знання яких дозволяє розкрити суть і 
взаємодію спадковості, мінливості і відбору у динаміці суспільства, зміст і наслідки поліфонії розвитку 
людства. Світоглядні установки неонекласичної науки гармонують з діалогізмом концепцій 
самоорганізації. З віртуального хаосу до порядку. У зв’язку з цим центральне місце в системі наук 
посідають теорії трансформації, перехідних процесів, діагностики і передбачення закономірних у 
циклічній динаміці криз і шляхів виходу із них з найменшими втратами. Смисловим стрижнем нового 
світорозуміння в сучасній науці стає нелінійне мислення, яке найперше означає відмову мислити все 
існуюче згідно з логікою прямої. Це дає можливість усвідомити, що світ не є однорідним полем 
наскрізної дії універсальних законів, а є певною ієрархією цілісних системних утворень, що перебувають 
у постійній взаємодії з середовищем. 

Все це, звісно, зумовлює серйозні трансформації в системі навчально-виховного процесу. Традиційно 
заангажовані курси з історії, фізики, математики, педагогіки, релігієзнавства, політології, економічної 
теорії та інші повинні поступитися мобільним курсам, які хоча й несуть їх фахову навантаженість, але не 
відповідають повною мірою вимогам часу. Вони несуть інформаційний "хаос", без належного фільтра не 
можуть організуватись у "порядок", без якого неможливе вирішення конкретних проблем. У крайньому 
випадку ці та інші  дисципліни повинні бути доповнені такими курсами, як "Теорія криз", "Українська 
політика і уряд", "Порівняльна та міжнародна політика", "Релігійні рухи та соціальні зрушення", 
"Аграрне суспільство", "Сучасна сім’я", "Технологія і культура", "Розуміння інших народів", 
"Соціоекономіка", "Аналітична механіка", "Системи електроживлення", "Перетворення електроенергії", 
"Нанофізика", "Розробка систем управління", "Спілкування в малих колективах", "Аргументація і захист 
точки зору" та багато інших. 

Сьогодні ж, на жаль, ми намагаємось інформувати, дати інформацію, яка до того ж не завжди 
перетворюється в знання. Інформацію, яка не орієнтує учня (студента) на вирішення наукових проблем. 
Не випадково ми, наприклад, можемо сьогодні знайти тисячі фахівців, які візьмуться за організацію 
будівництва піраміди, і дуже важко знайти хоча б одного, хто міг би розібратися в тому, чи потрібно її 
взагалі будувати. Існують технічні й наукові проблеми. Це різні речі, і ніколи не слід видавати перші за 
другі. Технічні проблеми однозначно мають рішення, і питання лише в тому, скільки воно буде 
вартувати. Наукові, навпаки, можуть його як мати, так і не мати. Важкодоступність розуміння цієї істини 
пояснюється  "образом" нинішньої спеціалізації і цехової структури класичної науки. Стирання цих 
штучно вибудуваних меж можливе лише шляхом побудови універсальної еволюційної картини світу. Не 
випадково спецкурси із синергетики розглядаються сьогодні і як засіб стирання існуючих меж між 
природознавством та суспільствознавством, і як механізм формування нелінійного мислення. Слухач 
постане у цій ситуації не як такий, що "знайшов", а такий, що "шукає", не такий, що претендує бути 
прилученим до осереддя єдиної істини, а такий, що припускає можливість різних істин. У такий спосіб 
сутнісна відкритість людського буття зможе конкретизуватись як реальна можливість для неї сприймати 
відмінні між собою смисли не як суперечливі, а як доповнювальні. 

Завдяки цьому ми наблизимося до розуміння істинної сутності освіти. А вона у глибокому розумінні 
означає не фабрику тиражування знань, а розкриття людської сутності. Кожен предмет, кожна 
дисципліна повинна щось розкрити в людині. Але для цього потрібен підхід, протилежний нашому 
улюбленому фаховому. Поки що, наприклад, історія для нас – це лише дати, імена і поняття, які потрібно 
засвоїти, фізика – фізичні теорії та моделі і т.д. У такій площині ці предмети не в змозі дати нам нічого, 
що б сприяло розвитку людини. Єдине, що можна сказати про таку систему освіти, – це те, що вона 
перетворилась у фабрику з виробництва способів поведінки, результатів вишколу і професійно 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 20. Філософські науки 
 

6 

орієнтованих умінь та звичок. Історик, політолог, економіст, фізик та інші, які синергетично міркують, 
уже не можуть оцінювати те або інше рішення шляхом прямолінійного порівняння попередніх і 
наступних станів: він змушений порівнювати реальний хід наступних подій з ймовірним ходом подій при 
альтернативному ключовому рішенні. Безумовно, таке мислення вимагає незрівнянно більшої кількості 
інформації і більших інтелектуальних зусиль, що взагалі відрізняє наукове мислення від буденного, яке 
значно більш залежне від впливу тимчасових настроїв, політичних симпатій і антипатій. 

По-четверте, визначальною тенденцією стає синтез знань, взаємне збагачення наук як усередині 
окремих галузей, так і зовні із суміжними гуманітарними, фундаментальними, природничими і технічними 
науками. Поглиблений розподіл наукової праці, який раніше не тільки сприяв накопиченню наукових 
фактів і узагальнень, але й вибудовував стіну нерозуміння на стиках наук, призупиняється. Виникає 
потреба у вчених-енциклопедистах, загальнонаукових теоріях (теорія циклів, синергетика, соціогенетика, 
теорія криз тощо). У цьому випадку я не маю на увазі відоме для середини XX ст. явище 
квазідисциплінарних наук типу біофізика, біохімія та ін. Їх епістемологічний потенціал сьогодні  
практично вичерпаний. Яким би прогресивним цей процес не був, механічне перенесення ідеалів 
пояснення однієї дисциплінарної науки у предметне поле іншої не виправдало далекоглядних сподівань. Я 
веду мову про формування нових загальнонаукових дослідницьких програм (синергетичної та ін.), які 
передбачають перехід до реально міждисциплінарних досліджень, де відбувається взаємопроникнення 
і сутнісна трансформація ідеалів пояснення й раціональних алгоритмів дисциплінарних наук. Очевидно, 
ця ситуація міждисциплінарності  буде  пром іжною .  Надал і  можливий  постдисциплінарний 
синтез як апофеоз образу єдиної науки. 

По-п'яте,  відбувається зміщення епіцентру реконструкції  в  гуманітарних науках у 
географічному просторі. Захід, з яким пов'язані основи індустріальної парадигми, передає пальму 
першості Сходу. Як свідчать найбільш фундаментальні дослідження західних та вітчизняних учених, 
маятник наукового пізнання суспільства хитнувся не просто на Схід, а у бік слав'янського 
соціокультурного простору, який стає своєрідною науковою лабораторією постіндустріального 
суспільства. Річ у тім, що пік промислово-урбаністичного процесу країн посткомуністичного простору 
зміщений приблизно на 30–50 років у часі порівняно із Заходом. Про те, що існує на Заході, у нас не 
усвідомлюється повною мірою. У нас творення інтелектуального й економічного потенціалу тісно 
пов’язується із його відтворенням в усіх тонкощах навчального процесу від середньої школи до 
університету включно. Тобто відбувається те, що було в Західній Європі на початку індустріалізації: 
навчання вважається тотожним освіті, яка відтворює знання і досвід людства, а знання і досвід, у свою 
чергу, ніби віддзеркалюють "загальний зв’язок і розвиток речей" та притаманні їм "сутності". Для Захо-
ду – це вже історія, яку при бажанні можна вивчати за часописами, або ж у "живій" пострадянській 
лабораторії. 

Сам факт цієї зацікавленості є позитивним, але він ставить перед нами нову проблему 
відповідальності. У нас самих не бракує експериментаторів, які не тільки не бажають вчитися на своїх 
помилках, але й на чужих. Захід сьогодні не хотів  би експериментувати на  своєму "матеріалі", 
прекрасно усвідомлюючи ціну помилкам, що мають місце при цьому. Краще експериментувати на 
чужому полігоні. Тому для нас сьогодні важливий не пошук культурної ідентичності, не активна 
"вестернізація", а визначення свого соціокультурного вектора. Бо ми якщо й не азіати, то ще й не 
європейці, американці або японці, які входять, хай і по-різному, у постіндустріальний світ, базою 
якого є раціоналістична європейська культура. Наша історія має на собі відбиток надзвичайної 
інерційності у полі ірраціоналізму і романтизму – ми повинні пізнати свою "національну силу" не в 
розрізі західної культури (куди об'єктивно не можемо вписатися), а в рамках власного слов'янського 
поля, яке потенційно є благодатним для майбутнього інформаційного суспільства. 

Щоб рухатися вперед,  не обов 'язково робити крок назад (незважаючи на намір стати на 
більш твердий західний грунт). 

І, нарешті, по-шосте, виникає гостра проблема емансипації гуманітарних та соціальних наук від 
соціального тиску, які тенденційно розглядаються засобом здійснення ідеологічних та політичних цілей і 
використовуються у примітивній, декоративній та апологетичній площинах. Подібне ставлення до соціально-
гуманітарних знань не тільки негативно вплинуло на їх власний розвиток, але й на те в суспільстві, що маємо. 
Ідеологічна запрограмованість мислення вихолостила у цілих поколінь здатність бачити речі в реальному 
світлі. Вона продовжує і сьогодні народжувати страшних монстрів, щоб з ними ж потім і боротись. І всі спроби 
вирватися з ідеологічного мороку здійснюються знову ж таки через ідеологію, внаслідок чого повалений 
"ворог" відразу ж відроджується з дещо зміненим обличчям. Жодна жива думка не прищеплюється до цього 
розумово кволого тіла, а особистість нівелюється. Навіть філософія, яка у цій ситуації намагається повернути 
людині її законне місце у світі через площину традицій гуманістичного світогляду і протистоїть приниженню 
ролі людини у будь-яких формах, виявляється тут безсилою. Вона, на жаль, торжествує лише над прикрощами 
минулого і майбутнього, тоді як прикрощі сьогодення торжествують над нею. Тим паче, що бюрократія й 
чиновництво, які завжди третирували інтелектуалізм та громадську думку, розглядали і продовжують 



П.Ю. Саух. Експлікативні зміни сучасної освіти в контексті трансформацій науки 
постіндустріального суспільства 

7 

розглядати її не як культурну самоцінність, а як засіб. Міністру внутрішніх справ Росії миколаївської доби 
Ширинському–Шахматову належать слова: "Користь філософії не доведена, а зло від неї можливе". Якщо і є 
якийсь сенс існування філософії і філософів, то полягає він, з погляду чиновника, в можливості використання їх 
у ролі підсобного засобу при здійсненні своїх (не завжди чистих) ідеологічних і політичних цілей. Тоді, 
говорив Г.В.Ф. Гегель, до філософії відносяться, як до будинків розпусти, – їх терплять. Навіть сьогодні 
нелегко подолати цю ідеологічну запомороченість. Багато хто, як і згадуваний вище імперський міністр, не 
бажав би її терпіти й сьогодні. Здавалось би: процеси демократизації знесли зовнішні обмеження свободи 
мислення і дали змогу публічно реалізуватися, пробудили інтерес до суспільствознавчих та гуманітарних 
проблем серед широкої громадськості, обмежили можливості некомпетентного втручання в науку. Але це 
лише зовні так. На місце тиску, що панував зверху, з’являється тиск знизу. Це яскраво проявляється в 
намаганнях та "ініціативах" різного роду "фундаторів" установити істину в науковій дискусії механічною 
більшістю голосів. Озброївшись гаслами відомого нам академіка Т.Д. Лисенка, вони не лише компрометують 
демократичні засади суспільної організації, але й демонструють істинну психологію кріпака, дивовижно 
пов’язану з гаслами необільшовизму. 

На практиці це означає ігнорування соціальних законів, перетворення соціально-гуманітарних наук у 
придаток багаточисленних "систем виховної роботи" в розрізі освітянських програм тощо. Всі наші 
міфотворення пов'язані з придуманою метою освіти, як–от: виховання патріотичної свідомості, 
відродження культурних цінностей, високоосвіченої інтелігентності й національної еліти, формування 
рефлективної свідомості тощо виходять із нерозуміння фундаментальних засад освіти.  

Само собою розуміється, що я зовсім не проти гуманізму, демократії, патріотизму, інтелігентності. Але я 
переконаний, що ні демократія, ні любов до України, ні інтелігентність не  можуть бути введені жодним 
декретом. Глибоко помиляється той, хто вважає, що  коли ми будемо, наприклад, посилено вивчати вітчизняну 
історію, то вийде патріот, а якщо літературу –  інтелігент. Не вийде й демократа, якщо вводити скрізь (у школі, 
університеті) демократичні відносини, і бізнесмена, якщо викладати економічні курси. Все залежить від 
"загального розвитку", який у сильної особистості найчастіше відбувається не завдяки, а наперекір існуючим 
зовнішнім умовам. Особистість якраз і відрізняється тим, що її неможливо ні вирахувати, ні сконструювати 
зовні. 

Те, що ми називаємо вихованням, лежить у більш глибокій площині. Це складний освітянський комплекс, 
і на поверхню виходить тільки його результат. Його головною умовою є не намагання пристосовувати 
людину до соціального середовища, соціалізувати, а розкрити її сутнісні сили і потенціал. Підсвідомо 
дитина бажає зустріти в учителеві перш за все людину, яка розкриє в ньому те, чого колись сам у собі не 
розкрив. І в подальшому житті в учителях, колегах по роботі, близьких людях ми підсвідомо чекаємо 
зустріти Людину. Оце людське начало може бути збережене і підтримане складним комплексом 
життєтворення (а не заходів виховного впливу). А результатом цього процесу повинна стати свобода  обирати 
власну позицію за будь-яких обставин, власне ставлення до тих чи інших соціально-політичних явищ і процесів, 
умов і перспектив життя. У Німеччині кожна молода мама отримує невелику брошуру з догляду за 
дитиною, у якій говориться не про те, як це потрібно робити, а яке значення має для дитини любов матері та 
її емоційно наповнений контакт з дитиною. Те, що відбувається між мамою і дитиною у ранньому 
дитинстві, є Таїна, містерія людського. Саме цю Таїну в подальшому повинен плекати вчитель у школі, 
професор в університеті, відмовившись від стилю "інтелектуального терориста ". 

Зміна парадигм сучасної науки вимагає відповідних трансформацій освіти, яка поки що перебуває у 
міцних обіймах логоцентризму індустріального суспільства. Нинішня освіта гранично раціоналізована і 
вербалізована, із неї вихолощений афектно-емоційний запал дитинства, що призводить до панування у 
суспільстві професійно компетентного, але бездуховного індивіда. Форми, методи, зміст освіти, 
зберігаючи традиційні для індустріального суспільства цілі, способи і засоби своєї реалізації, 
суперечать новим тенденціям, зорієнтованим на гуманістичні цілі. Винятково фаховий або 
надмірно інтелектуалізований підхід до освіти призводить до тиражування самовідчужених особистостей, 
подібних до тих, хто, як справедливо зазначає американський філософ Річард В. Момеєр, удень 
служили офіцерами СС в Освенцімі, а вечорами писали есе, прославляючи гуманізм Гете. 

Нова ситуація у світі освіти визначається двома факторами:  невизначеністю і думою про 
майбутнє. При цьому під невизначеністю я розумію далеко не конкретний соціологічний факт соціальної 
нестабільності посткомуністичного життєвого простору. Ця невизначеність має місце у всьому світі. 
Тут йдеться про принципову невизначеність ключових параметрів соціогенного середовища. Цей 
фактор невизначеності міцно прив'язаний до фактора орієнтації на майбутнє: наша традиційно 
постфігуративна культура, зорієнтована на передачу досвіду від старших до молодших, замінюється 
конфігуративним і навіть префігуративним типом культурної організації. У більш широкому історичному 
контексті ці зміни пов'язані з переходом від індустріального до постіндустріального суспільства. 

Сьогодні руйнується світ раніше стійких цінностей у сфері освіти і виховання: точність і підкорення 
єдиній системі влади, здібність до розуміння того, як влаштований світ і як функціонує суспільство, 
державна машина, здатність змиритися з пожиттєвою монотонною працею тощо (які, до речі, прекрасно 
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описані О. Тоффлером). Розбігаються нині і раніше паралельні лінії дорослості й культурного 
розвитку, та навчання (в його нинішніх формах) далеко не завжди веде до культурного розвитку, як 
це було прийнято вважати в культурно-історичній школі Л.С. Виготського. 

Вочевидь, ми проходимо сьогодні той пункт свого історичного розвитку, коли є сенс 
сумніватися в продуктивності ідеалу всебічно і гармонійно розвиненої особистості й особистості 
взагалі як мети людського саморозвитку. У суспільстві чітко проступають як тенденції до 
деперсоналізації людини на шляху її крайньої індивідуалізації, так і тенденції нівелювання 
особистості в колективних (етнічних і регіональних) утвореннях. Думаю, що у напрузі цих двох тенденцій і 
буде знаходитися проблемне поле сучасної освіти, яка, бажає вона цього чи не бажає, буде обслуговувати 
ці два соціальних замовлення. 

З одного боку, виникає потреба в людях, які вміють швидко пристосовуватися до будь-яких змін, 
гнучких, здатних працювати більш ніж в  одній професійній позиції ,  зберігати самовладання в  
умовах невизначеності аж до повного хаосу і абсолютної неясності, здатних екстраполювати ідеї із 
однієї сфери в іншу. Очевидно, виникне потреба і в нових мрійниках. Тут, до речі, ховається площина 
нової небезпеки для людства, яке й так не страждає байдужістю до авантюрної поведінки, дбайливо 
відбираючи героїв з найбільш "буйних". З іншого боку, перехід до антропогенної цивілізації буде 
означати й перехід до більш гетерогенного  суспільства: диференціація буде здійснюватися за рахунок 
розмаїтості ідентифікаційних патернов. Єдиний культ "зірки", "голлівудського стандарту" піде у 
минуле. Тобто деперсоналізація через форми колективної ідентичності буде змінювати свої форми. Усі 
нинішні глибокодумні міркування про "українську" чи "російську" душу, пошуки національної 
ідентичності йдуть від надто серйозного ставлення до метастаз масової культури. Нова ситуація зруйнує 
масову культуру, і єдине поле "просто Марій" займе культурна мозаїка, в тому числі й етнокультурна. 
Лише на ґрунті солідарності людей і народів (солідарної демократії) людство здатне подолати глобальні 
небезпеки, що постали перед ним. 
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Саух П.Ю. Экспликативные изменения современного образования в контексте трансформаций 
науки постиндустриального общества. 

В статье на основании анализа особенностей культурно-исторического развития человечества, 
нелинейности происходящих процессов на рубеже веков показано изменение парадигмы современной 
науки. Оказавшись перед вызовом ХХ1 века, наука детерминирует трансформацию образования, 

которое все еще пребывает в крепких объятиях логоцентризма индустриального общества. В связи с 
этим сформулированы и обоснованы шесть научно-образовательных императивов. 

Saukh P.Yu. Explicative Changes of Modern Education in the Context of Postindustrial Society Science 

Transformations 

With focus on the peculiarities of cultural and historical developments of humankind as well as non-linear 
nature of the events occurring on the turn of the centuries, the article highlights the change of paradigm of 

modern science. Now faced with the challenge of the XXI century, the science determines transformations in 
education which is hugely dependent on the logocentrism of industrial society. In this connection the item sets 

forth and motivates the appropriateness of six scientific and educational imperatives. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РАДИКАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ Й РЕЛІГІЙНОГО ФАНАТИЗМУ: 
ІДЕЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ  

У статті висвітлено проблему визначення місця і ролі релігійного та національного фактору в процесі 
розвитку сучасного тероризму. Відзначено взаємозв’язок релігійного фанатизму та радикального 

націоналізму і введено цілком нове поняття "релігійного націоналізму". Також показана необхідність у 
вивченні сутності тероризму враховувати релігійні мотиви скоєних актів насильства. 

Після ряду терактів в усьому світі, і в США зокрема, директор Федерального бюро розслідувань 
США Луїс Джд. Фрі зазначив: "Тероризм... черпає силу в ненависті. Ті, хто затаює злобу, живуть у 
власному світі – світі, побудованому на невігластві, спотвореному змовами і засліпленому фанатизмом". 
Саме тому виникла потреба дослідити глибинні причини виникнення такої ненависті, а відповідно – і 
засліпленого фанатизму. У науковій літературі дослідники звертають увагу на політичні, соціальні та 
економічні підґрунтя тероризму, але досить рідко згадуються націоналістичні та релігійні причини, 
особливо їх взаємозв’язок. У радянській історіографії міжнародний аспект тероризму висвітлювався 
лише як форма буржуазного та капіталістичного суспільства, проте явище релігійного націоналізму 
притаманне багатьом релігіям та націям, і СРСР тому не є винятком. Щодо цього Стівен Боумен у 
книжці "Коли кричить орел"("When the Eagle Screams") писав: "Слід визнати, що існують провідники 
угрупувань та лідери держав, нераціональними цілями яких є знищення інших культур" [1: 11]. Так, 
скільки існують такі лідери, то стільки ж буде актуальне це поняття – "релігійний націоналізм".  

Історія має багато прикладів, коли два поняття з’єднуються і створюють поняття, яке б можна назвати 
"релігійний націоналізм". Це відбувається тоді, коли одне поняття починає замінювати інше, коли, 
називаючи одне, ми бачимо інше, або тоді, коли для посилення одного починають використовувати інше. 

Цей аспект, звичайно, передбачає також і взаємодію релігії та політики. А щодо цього в радянській 
літературі більш ніж достатньо праць та досліджень. Але хотілось би підкреслити те, що всі вони мали 
суб’єктивно-ідеологічну спрямованість, яку їм вказувала радянська влада. Релігія сприймалася як  
"експортована буржуазна ідеологія в соціалістичному суспільстві" [2: 3]. Тому будь-яка релігійна 
діяльність проходила через кредо Карла Маркса "релігія – опіум народу". Саме через це нічого доброго 
вона не могла нести як прихований буржуазний націоналізм або фанатизм. І про будь-яку об’єктивність 
тут і речі не могло бути, оскільки всі дослідження мали проводитися з погодженням партії. А щодо 
останньої, то в політичній доповіді ЦК КПРС ХХVII з'їзду партії зазначалося: "Під національною 
самобутністю в деяких добутках літератури і мистецтва, наукових працях починаються спроби 
представити в ідилічних тонах реакційно-націоналістичні і релігійні пережитки, що суперечать нашій 
ідеології, соціалістичному способу життя, науковому світогляду" [3: 3]. Тому зараз виникла нагальна 
необхідність по-новому, по-філософськи, підійти до цього питання. Особливо в контексті поданої теми 
та актуальності в наш час терміна "релігійний націоналізм" і для розуміння подій минулого. 

Давайте поглянемо на історичну ситуацію – недавні терористичні акти, нестихаючий  "палестинський 
конфлікт" та інші приклади конфронтації двох релігійно та національно різних світів (в основному 
будуть розглянуті мусульманські та християнські світи). Але спочатку кілька слів про обидва ці поняття. 

"Радикальний націоналізм" породжує ненависть не тільки до всіх так званих "ворогів свого народу", а 
часто навіть і до членів своєї нації, якщо вони не думають так само. Вихований ще з дитячого віку 
націоналізм вчить, що ненавидіти "національних чужоземців" – правильно. Саме таку думку ніс у собі 
фашизм з його вченням про привілей арійської нації. У нашій історії щось подібне можна спостерігати в 
інтегральному націоналізмі М. Міхновського ("Самостійна Україна"), Д. Донцова та національному 
комунізмі С. Маслака і В. Шахрая. Зокрема, Д. Донцов у праці "Націоналізм" свої крайньо 
націоналістичні погляди обґрунтовує такими словами: "На питання "Як здобувати свою мету?" 
"Націоналізм" відповідав: боротьбою; національною революцією проти Московщини; не шляхом 
"порозуміння" чи "еволюції". Ці тези були цілковитою антитезою драгоманівства і соціялізму1, бо 
ідеологія Драгоманова умалися ним же самим, в його "гимні": "Гей, українець просить не много...". Ідея 
"Націоналізму" замість "немного" – ставляла "все"! замість "просить" – жадає і здобуває" [4: 436]. На 
засадах нового інтегрального українського націоналізму, розроблених колишнім членом УСДРП 
Д. Донцовим та іншими теоретиками (термін "український інтегральний націоналізм" прижився в 
науковому обігу з легкої руки американського історика Джона Армстронга, сам Донцов називав свій 
націоналізм "чинним", а діячі ОУН – "організованим", або "революційним"),  ґрунтувалася ідеологія 
ОУН, яка неодноразово використовувала в своїй практиці методи тероризму. Інтегральний націоналізм 
                                                        

1 Цитати з першоджерел наводяться без змін. 
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суттєво відрізнявся від ліберального націоналізму XIX ст. Він проголошував націю абсолютною 
цінністю і вимагав повного підпорядкування їй інтересів окремої особи, підкреслював роль вождя і 
національної еліти, що уособлювали "волю нації", відкидав демократичні та ліберальні принципи як такі, 
що руйнують національну єдність. До речі, певний вплив на формування нового українського 
націоналізму мав міжнародний фашизм. Твори Д. Донцова 20-30-х рр. ХХ ст. рясніють цитатами з 
Муссоліні та Гітлера, він не раз висловлював своє захоплення двома диктаторами. У донцовському 
"чинному націоналізмі" не важко знайти низку паралелей із фашизмом: культ боротьби, ідеї 
ієрархізованого суспільства, ініціативної меншості, правлячої касти, войовничий антимарксизм і 
антилібералізм, твердження про вищість "нордійської" раси. Сам Донцов охоче підкреслював 
співзвучність своїх думок з висловлюванням Мусоліні та Гітлера. Слушно твердив І. Лисяк-Рудницький: 
"Донцов усім своїм авторитетом спрямував український націоналізм у фашистське русло" [5: 300]. 

Отже, вся всесвітня історія, за переконанням націоналізму, сприймається як арена боротьби націй. 
"Релігійний фанатизм". 
Якщо на думку якоїсь людини, переконання та дії тієї, чи іншої релігійної течії неправильні, вона 

прагне їх заперечити – в цьому нема нічого поганого. Але коли вона вважає, що має право застосувати 
силу проти прихильників цієї релігійної течії, то це стає релігійним фанатизмом. Інколи релігією 
користується не лише націоналістичні сили, але й державні. Ідеальним прикладом змішування релігійних 
та державних причин задля досягнення окремої політичної або релігійної мети є історія однієї 
небагаточисельної конфесії – Свідків Єгови, яких зараз нараховується біля шести мільйонів у всьому 
світі та сто двадцяти тисяч в Україні. Одним з невід'ємних постулатів громади є її політична 
нейтральність (відмова вступу в армію, абсентеїзм та відмова від будь-якої політичної діяльності, в тому 
числі  пасивно підтримувати країну, тим паче одну з конфліктуючих сторін). За що неодноразово 
переслідувалися владою в 1944 р., 1951 р. та усіх наступних роках у вигляді арешту, адміністративних 
покарань, заслання в Сибір тощо. Таку позицію влади неодноразово підтримували більш чисельні релігії, 
особливо Московський Патріархат православної релігії. Прикладом співпраці православ’я з офіційною 
радянською владою навіть в ідеології, є факти російського релігієзнавця С. Іваненка про те, що офіційне 
видання Російської Православної Церкви "Журнал Московской Патриархии" признавало  "Сталіна як 
найбільшого вождя і учителя всіх часів і народів, посланого Богом для порятунку народу від гноблення з 
боку поміщиків і капіталістів, закликало віруючих до останньої краплі крові захищати СРСР від ворогів, 
чесно трудитися в ім'я побудови комунізму" [6: 131].    

Релігія в такому випадку є добрим підґрунтям для виникнення насилля, боротьби і, відповідно, 
страху. Така позиція прямує до  крайньої форми фідеїзму (заперечення істин розуму та розсудливості). 
Релігійно-фанатична людина в такому випадку перебуває в полоні сліпих ілюзій. І тоді фанатичність є 
гарною зброєю в руках політичної влади для досягнення своїх ідеологічних цілей, не лише в воєнних 
конфліктах, але і в мирний час (як  приклад – тероризм).    

Вищеназваний факт свідчить про зв’язок державницької та релігійної нетерпимості. Але зазначимо, 
що державницькі інтереси – це не що інше, як практичний вияв національних інтересів. Однак 
найчастіше буває так, що націоналізм стає радикальним саме в недержавницьких націях. Цей принцип 
підтверджують слова теоретичного органу  ОУН "Розбудова нації" 1929 р., про фашизм та український 
націоналізм: "Фашизм – це рух державного народу, це зроджена на соціальнім підкладі течія, що 
змагалася за владу у власній державі. Український націоналізм – це рух національно-визвольний, 
завданням якого є боротьба за державність, до якої має повести найширші маси українського народу" 
[5: 300]. Терористичні акти в Росії, скоєні бойовиками-чеченцями, це наочно демонструють. 

І саме через змішування державницьких та релігійних інтересів спостерігаємо конфлікти, які й досі не 
вщухають, між християнськими, єврейськими та мусульманськими країнами. Досить цікаво поглянути на 
історію цього протистояння. 

Починаючи з сьомого сторіччя, іслам поширився на захід у північну Африку, на схід до Пакистану, 
Індії та Бангладеш і на південь до Індонезії. Через це виникає конфлікт з войовничою католицькою 
церквою, яка організувала хрестові походи, щоб відвоювати у мусульман святу землю. У 1492 році 
іспанська королева Ізабелла та король Фердінанд довершили реконкісту Іспанії. Мусульмани та євреї 
мали навернутися або покинути країну. Взаємна терпимість, що існувала під час правління в Іспанії 
мусульман, згодом зникла під впливом католицької інквізиції. Проте іслам продовжував існувати, і в 
ХХ сторіччі він зазнав відродження та великого росту. І можна сказати, що навіть в особі 
найрадикальніших угрупувань іслам по-своєму відповів християнству за завдану образу. Останні події в 
Криму – протести проти слов'янських релігій молодіжними радикальними мусульманськими  
угрупуваннями; існування воєнізованих груп під керівництвом Усамі бен Ладена наочно доводять це. 
Лише існування таких груп, як шиїти в мусульманстві, примушує бути занепокоєним у мирному 
співіснуванні націй та толерантного відношення до релігій. Так, щорічно шиїти, відзначаючи 
мученицьку смерть імама Хусейна, беруть участь у процесії, в якій дехто завдає собі ран ножами і 
шаблями, а також іншими способами завдають собі страждань. У наш час мусульмани-шиїти стали 
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відомими через своє ревне відстоювання ісламських традицій. Вони становлять близько 20 відсотків 
мусульман світу. До речі грізна відповідь ісламу виявилася не лише християнам, але і євреям. Ось 
приклади: 
Буенос-Айрес (Аргентина) 
17 березня 1992 року. Будинок  ізраїльського посольства пошкоджено вибухом підкладеної в 

автомобіль бомби. 29 чоловік убито, 242 поранено. 
Єрусалим (Ізраїль) 
25 лютого 1996 року. Терорист-смертник підірвав автобус. Робиться припущення, що в цьому 

замішані релігійні екстремісти. 26 чоловік загинуло, 80 поранено. 
Але не можна в терористичних актах, пов’язаних з радикальним  націоналізмом та релігійним 

фанатизмом звинувачувати лише мусульманські країни. На жаль, тероризм може бути в кожній країні і 
проявлятися по-різному. Це явище міжнародне... І як підтвердження – нижче наводяться результати 
прояву "релігійного націоналізму" в інших країнах: 
Нью-Йорк (США) 
26 лютого 1993 року. Релігійні  фанатики підклали потужну бомбу під Центр міжнародної торгівлі. 

Загинуло 6 чоловік, було поранено близько 1 000. 
Мацумото (Японія) 
27 червня 1994 року. Члени секти Аум Сінрікьо випустили газ зарин у житловому районі. Загинуло 7 

чоловік, поранено 270. 
Токіо (Японія) 
20 березня 1995 року. Члени секти Аум Сінрікьо пронесли шість контейнерів з смертоносним 

зарином в токійське метро і почали газову атаку. Загинуло  12 чоловік, отруїлося понад 5 000. 
Коломбо (Шрі-Ланка) 
31 січня 1996 року. Націонал-екстремісти направили наповнену вибухівкою вантажівку в банк. 

90 чоловік загинуло, понад 1 400 отримали поранення. 
 Коямпуттур (Індія) 
14 лютого 1998 року. Релігійні екстремісти здійснили ряд терактів, у результаті яких 43 чоловіки 

загинуло і 200 було поранено. 
 Москва  
9 і 13 вересня 1999 року. Двома потужними вибухами було знищено два житлових будинки. Вбито 

212. Поранено понад 300.  
І останнє, що хотілось би зазначити щодо релігійного фанатизму, – це необґрунтованість тверджень 

про начебто ідеологічну виправданість християнському фанатизму. Роблячи скрупульозне дослідження 
Біблії як джерела будь-якого християнського вчення, ми не знайдемо жодного заклику до 
насильницького досягнення усіх поставлених цілей. Навпаки, на протилежність цьому зачинатель 
християнства Ісус Христос сформулював принцип, який потім був записаний в одному з євангелій – 
євангелія від Матвія в двадцять шостому розділі п’ятдесят другому вірші: "Сховай свого меча в його 
місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть" [7: 40]. Тому, звичайно,  явище тероризму та 
насильницького методу діяльності не збігаються з  християнським принципом "люби ближнього свого". 
Принцип мирного співіснування людей ми зустрічаємо також і в Старому Заповіті: "Не вбивай!" [7: 78]. І 
цей принцип, як нам відомо, є однією з десяти заповідей Бога. А щодо думки про "кару Божу" або 
покарання невірних "за їх гріхи" насильством та стражданнями, Біблія відповідає чітко: 
"Випробовуваний, хай не каже ніхто: "Я від Бога спокушуваний". Бо Бог злом не спокушується, і нікого 
Він Сам не спокушує" [4: 261] (Якова 1:13). Отже,  всі підстави вважати християнськими  догматиками, 
що всі терористичні акти є волевиявлення Христа не є підтвердженими Біблією.  

Хоча щодо насильства, тобто панування волі однієї людини над волею іншої людини, навіть серед 
християнських догматиків немає одностайної думки. У ХХ столітті сформувалися дві позиції стосовно 
відомого філософського питання  "Чи можна чинити опір насиллю?" Представники першої, послідовники 
Л. Толстого, негативно вирішували поставлену проблему. Протилежну точку зору захищали визначні 
християнські мислителі-гуманісти (І. Ільїн, В. Соловйов, А. Швейцер та ін.). Ними насильство 
розглядається як цілком припустиме у певних, "чітко і суворо обумовлених обставинах"[8: 257]. 

Цікаво також і те, що в історії нашої країни була спроба не тільки використати ідеологію релігії для 
виправдання насильства проти інших людей, що неодноразово робили націоналісти, а й створити свою 
власну – націоналістичну. Ось як про це зазначав Д. Донцов: "Через знання – до зреформування 
суспільності. Ось такими були гасла нової релігії розуму, яка в ХVI віці дістала своїх пророків, у 
ХVIII-му – перших святих, а в ХІХ-му, мов лявіна, летячи з гори в долину, забрукана і звульгаризована, 
дісталася до рук української демократії....В цьому вигляді й засвоїв собі цю релігію наш демократичний 
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"націоналізм"1" [4: 437]. Така релігія діє не лише у взаємозв'язку з націоналізмом, а підкоряється йому. 
Замість віри в надприродність Бога засвоюється віра в надприродність нації. 

Про націоналізм вже існуючого ліберального православного богослов’я філософ М.С. Семенків, 
цитуючи Леніна, зазначав: "Якщо всесвітня філософія за своєю природою універсальна, то богошукання 
завжди має націоналістичний відтінок. Що стосується самого націоналізму, то в богошукачів  він 
виступає у формі месіанізму, тобто  містичного навчання про винятковість свого етносу" [3: 7].   

Отже, зв’язок цих двох понять на практиці можна спостерігати на прикладі згаданих вже 
терористичних актів. На ідеологічному ж рівні їх поєднує страх....  Страх перед іншою нацією та 
впливом у буденне життя свого етносу, яке, на думку радикальних націоналістів, буде обов’язково 
негативним. Страх у релігійному фанатизмі, як і в радикальному націоналізмі, породжує сліпу ненависть 
та агресію. Саме це і призводить до нині не стихаючого збройного конфлікту, принцип якого схожий на 
платонівський: "інтереси держави вище за інтереси особистості". 

Отже, вивчаючи фактор тероризму та його політичні причини, не слід забувати про релігійний фактор 
у цьому явищі та його взаємозв’язок з радикальним націоналізмом, що зараз так активно почав 
відроджуватися. Суть проблеми "релігійного націоналізму" залишається актуальною і до сьогодні, тому 
що немало конфліктів у сьогоднішньому світі породжується саме цим антигуманним та агресивним у 
своїй суті обґрунтуванням. І не стільки важливо, якою мірою воно існує в них (тобто в національних та 
релігійних конфліктах), а те, що "релігійний націоналізм"  є страшною зброєю в руках так званих умілих 
ораторів та "месій". 
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Бережко К.О. Взаимосвязь радикального национализма и  религиозного фанатизма: идейная 
подпочва и социальные следствия. 

В статье освещается проблема определения места и роли религиозного и национального фактору в 
процессе развития современного терроризма. Отмечена взаимосвязь религиозного фанатизма и 

радикального национализма и вводится целиком новое понятие "религиозного национализма". Также 
показана необходимость в изучении сущности терроризма учитывать религиозные мотивы 

совершенных актов насилия. 

Berezhko K.О. Mutual Links of Radical Nationalism and Religions Fanatism: Ideological Grounds and 
Social Consequences 

The paper deals with the problem of place and role of religious and national factors in the process of modern 
terrorism development. The link between religious fanatism and radical nationalism is pointed out and a 
completely new notion of "religions nationalism" is introduced. The necessity of considering the religious 

motives in committing acts of violence in studying the essence of terrorism is shown.    
 

                                                        
1 Цитати з першоджерел наводяться без змін. 
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ДИНАМІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ 

Здійснено спробу виявлення особливостей формування та розвитку соціальної структури українського 
суспільства перехідного періоду. Особлива увага приділяється формуванню нових елементів соціальної 
структури, зумовлених розвитком у суспільстві ринкових відносин, їх місцю і ролі в соціальній системі 

українського суспільства. 

У перехідний період державотворення, визнання України повноправним суб'єктом міжнародної 
політики спостерігається тенденція до наукового заперечення значення історичної ролі класової 
боротьби й абсолютизуються загальнолюдські цінності, в кращому випадку соціально-класові інтереси 
постають як вторинні стосовно загальнолюдських. Проте беззаперечна пріоритетність останніх не 
спростовує того факту, що соціально-класові інтереси не втратили сьогодні значимості й гостроти, а їх 
науково-теоретичне дослідження – актуальності. Крім того, дійсність переконує, що сьогодні в Україні 
відбувається процес глибокого соціального розшарування суспільства, загострення суперечностей між 
різними соціально-класовими утвореннями. Суттєвих змін зазнали традиційні суспільні класи, соціальні 
групи і верстви, з'явилися навіть такі, чий груповий егоїзм завдає шкоди всій справі державного 
будівництва. За роки так званої перебудови виник новий клас, який привласнив собі право розподіляти й 
перерозподіляти суспільні блага, при цьому формально не володіючи власністю. Внаслідок його 
діяльності значно посилилося відчуження виробника від наслідків своєї діяльності, останній виявився 
неспроможним придбати на свої трудові прибутки ним же вироблений продукт. Це може призвести до 
подальшого суспільного розшарування, до поляризації соціальних сил, нарешті викликати соціально-
політичний конфлікт. Тому глибоке вивчення і всебічне дослідження проблеми соціальної структури і 
соціальної стратифікації українського суспільства постає як першочергове завдання філософської, 
політичної та соціологічної наук. 

Аналіз вітчизняної літератури свідчить про незначну кількість праць з проблематики нашого 
дослідження. Лише останнім часом з'явилися публікації, в яких аналіз соціальних процесів в Україні 
принципово відрізняється від усталеної тричленної моделі класового поділу, хоча і вони нерідко мають 
публіцистичний характер. Це зумовлено тим, що такі поняття, як "соціальна стратифікація", "середній 
клас" "політична еліта", "контр-еліта" та інші, увійшли до понятійного апарату вітчизняної філософії та 
політології лише на початку 90-х років. 

Аналіз концептуальних засад, представлених у сучасній вітчизняній науковій літературі такими 
авторами, як В. Андрущенко, Д. Видрін, Л. Губерський, М. Жулинській, В. Кремень, В. Литвин, 
М. Михальченко, М. Мокляк, І. Надольний, Ю. Пахомов, В. Полохало та ін., дає підставу розглядати 
соціальну структуру і соціальну стратифікацію як багатомірний, ієрархічно організований соціальний 
простір, у якому соціальні верстви і групи розрізняються між собою ступенем володіння владою, 
власністю і соціальним статусом. Соціальна структура суспільства виступає однією з основних категорій 
соціологічного аналізу суспільства, що визначає мережу впорядкованих і взаємозумовленних зв'язків між 
елементами соціальної системи, що знаходяться в постійному розвитку, видозмінюються залежно від 
зміни, соціально-політичних економічних і духовних основ суспільства; як відносин, що існують між 
елементами соціальної системи та організації специфічно групових або індивідуальних позицій, що 
різняться особливим статусом. 

У марксистській теорії акценти робляться на динаміку відносин між класами – основними суб'єктами 
суспільного розвитку. Крім того, питання соціальної нерівності порушується досить рідко й 
обмежуються в основному економічною сферою, умовами праці та побуту [1: 74-75]. Коли мова заходить 
про привілеї, то вони розглядаються лише як елемент виробничих відносин [2; 3: 27-38]. Лише останнім 
часом у наукових публікаціях спостерігається прагнення пов'язати привілеї із владними структурами [4]. 

У західній літературі значна увага приділена аналізові соціальної стратифікації, яку часто 
ототожнюють із соціальною нерівністю, і виділено в ній дві основні риси. Перша пов'язана з 
диференціацією населення в ієрархічно оформлені групи, тобто вищі і нижчі верстви (класи). Друга 
полягає в нерівному розподілі соціокультурних благ і цінностей, престиж яких має широкий діапазон. 
Так, П. Сорокін виділяє чотири групи факторів, що виступають критерієм соціальної нерівності: права і 
привілеї, обов'язки і відповідальність, соціальне багатство і злидні, влада і вплив [5: 318-327]. Соціальна 
стратифікація аналізується на трьох рівнях: 1) культура, яка утворює ціннісно-нормативний рівень 
регуляції поведінки людей; 2) соціальна система або система взаємодії людей, що створює різні форми 
групового життя; 3) поведінка особистості та її мотиваційна сфера. Конкретні форми соціальної 
стратифікації виникають на перетині двох основних факторів: соціальної диференціації і пануючої 
системи соціальних цінностей та культурних стандартів.  
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Викладені принципи соціальної диференціації є теоретичною основою багатомірного підходу до 
проблеми соціальної стратифікації. Соціологи виділяють тут різноманітні зрізи чи "виміри": рівень 
прибутків, майнову нерівність, освіченість, етнічні ознаки, статеві та вікові критерії, політичні позиції. 
Важливе місце має оцінка позиції, яку займає людина.  

Слід відзначити, що сьогодні ми ще не маємо фундаментальних праць, у яких досліджувалися б 
процеси формування нових соціальних утворень перехідного періоду, класотворчих ознак, що з'явилися 
останнім часом в українському суспільстві. Окремі наукові статті та публікації ще не дають достатньо 
повної картини процесів у плані соціальної диференціації, поляризації в суспільстві. 

Завданням статті є виявлення особливостей формування та розвитку соціальної структури 
українського суспільства перехідного періоду.  

Структура суспільства перехідного періоду формується під впливом різноманітних факторів. 
Змінюється суспільна форма всіх інститутів – економічних, політичних, культурних, освітніх і, в першу 
чергу, інститутів власності та влади. Відбуваються глибокі зміни тих соціальних основ і регуляторів, які 
формують соціальну структуру. Змінюється сама соціальна природа компонентів соціальної структури – 
груп, спільностей, розпочинається процес становлення їх як суб'єктів власності та влади, тобто 
ресуб'єктивізація громадянського суспільства. Формуються нові економічні класи, прошарки або страти 
зі своєю системою суперечностей і конфліктів. 

Глибокі зміни в суспільно-політичному житті суспільства відбуваються в результаті складного 
переплетіння та взаємодії інтересів різних соціальних груп (класів, страт, етнічних, професійних, 
релігійних, вікових та інших груп). Рівень розвитку соціальної структури, ступінь зрілості інтересів 
соціальних груп, їх визначеність виступають важливими чинниками економічного, суспільно-
політичного і духовного життя суспільства. 

Оцінюючи реальний розвиток наявної суспільно-політичної ситуації, слід зазначити, що кризові 
явища, які супроводжують усі сторони життя українського суспільства, зумовлені станом перехідного 
періоду від буття в межах жорстко визначеної командно-адміністративної системи та ідеологічних 
координат до розвитку суспільства як неоднорідного, різноманітного, динамічного, а тому здатного на 
саморозвиток. 

Для української держави сьогодні характерним є те, що за порівняно короткий час у форсованому 
режимі ми маємо пройти ті етапи суспільного розвитку, для проходження яких іншими державами було 
відведено не одне десятиріччя. Прискорена трансформація політичної системи, зміна структури влади та 
механізмів управління суспільством, перерозподіл колишньої державної власності не могли не змінити 
саму основу соціальної структури суспільства та не відбитися на зміні соціального статусу більшості 
його членів. Тому важливим завданням держави є діяльність, спрямована на управління соціальним 
розшаруванням суспільства, регулювання процесів диференціації та забезпечення його суспільної 
рівноваги. 

У зв'язку з цим постає необхідність теоретичного дослідження формування і функціонування 
соціальної структури суспільства в історичній ретроспективі, яка підтверджує, що філософська і 
соціологічна думка завжди розглядала соціальну структуру як явище, невіддільне від майнових і владних 
відносин. 

Соціальна структура тлумачилась як певна множинність соціальних груп, які різняться між собою 
функціями в суспільстві і розмірами багатств. На основі цих відмінностей складаються жорсткі 
відносини між групами у сфері влади (одні керують, інші підпорядковуються) і багатства (одні 
присвоюють результати праці інших). 

Коли говорити про нові підходи до соціальної структури суспільства перехідного періоду, що мають 
стати дороговказом практичної реалізації теоретичних концепцій, то слід пам'ятати, що вони включають 
досягнення світової наукової думки і практики існування та розвитку соціумів на різних етапах 
суспільного життя. Так, скажімо, марксизм зробив цінний внесок у світову філософську і соціологічну 
думку про роль класової боротьби як рушійної сили суспільного прогресу, що випливає з аналізу 
відносин власності на засоби виробництва і призводить до економічної та соціальної стратифікації в 
суспільстві. Але при цьому в марксизмі сама соціальна структура зводиться лише до класової, поза 
увагою залишаються такі некласові елементи, як касти, клани, маргінальні утворення; класова боротьба 
проголошується рушійною силою будь-якого класово-диференційованого суспільства, що не повною 
мірою відповідає ретроспективі історичного розвитку; недостатньо приділено увагу надається 
виробничим ознакам класу. 

Останнім часом у науковій літературі складається інша парадигма вивчення соціальної структури і 
соціальної стратифікації: багатомірний ієрархічний підхід, що використовує такі критерії, як місце у 
сфері зайнятості, прибуток, позиція у владних структурах, престиж, а також формування нових соціо-
групових самоідентифікацій [4]. 

Найбільш привабливим, на нашу думку, є підхід М. Вебера до соціальної стратифікації, де він виділяє 
три види соціальної диференціації, які являють собою різні форми, механізми впливу соціальних груп і їх 
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взаємодії у ставленні до політичної влади: 1) економічно-технологічна диференціація та відповідні 
індустріальні, професійні та комерційні організації; 2) відмінність статусів, що впливають на 
міжособистісні стосунки і такі, що відіграють значну роль у процесах політичної соціалізації і політичної 
участі; 3) інституційні відмінності, що впливають на способи взаємодій особистостей і груп з різними 
політичними, в тому числі й партійними структурами. 

Саме цей метод на сучасному етапі найбільш прийнятний для дослідження й аналізу соціальної 
структури суспільства, в тому числі й українського. Соціальна структура сучасного українського 
суспільства характеризується значною нестійкістю як у межах соціальних груп, так і між ними. Іде 
розмивання традиційних груп населення, становлення нових видів міжгрупової інтеграції за формами 
власності, прибутками, включеністю до владних структур, за соціальною самоідентифікацією, тобто 
відбувається процес декомпозиції існуючої структури. 

У соціальній структурі проявляються дві закономірні тенденції: з одного боку, радикальні зміни у 
формах власності, що зачіпають корінні інтереси населення, визначають деяку свободу в їх діях, 
сприяють реалізації можливостей індивіда; з іншого – посилюють соціальне відчуження особи, що 
супроводжується такими явищами, як безробіття, зубожіння широких мас населення, деградація моралі, 
політики, економіки. В умовах української дійсності, коли ще не сформовані капіталістичні відносини і 
властиві їм стійкі соціальні групи, класи, все сказане вище посилюється не баченою до цього 
поляризацією населення за рівнем прибутків, матеріального добробуту, за цілим комплексом інших 
показників, що формують соціальну нерівність. 

Важливо зазначити, що в умовах переходу до ринкових відносин у нашому суспільстві зникають 
традиційні механізми регулювання поведінки соціальних груп, форми й методи соціальної організації, 
прискорюється рухомість соціального статусу різних соціальних прошарків. І це, на нашу думку, 
перешкоджає усвідомленню цими групами своєї спільності і визначенню спільного інтересу. Значною 
мірою люди виявилися виштовхнутими з кола раніше існуючих стереотипів, звичних норм, уявлень, і 
вони трансформуються в нові, не досить стійкі спільності. Все це разом узяте означає маргіналізацію, 
хоча й тимчасову, але значних мас населення. Виникають, а також збільшуються кількісно стійкі 
маргінальні соціальні групи (біженці, "вимушені переселенці", жебраки, безпритульні, безробітні, 
наркомани, кримінальні елементи та ін.). 

На фоні формування нових соціально-політичних, економічних і духовних основ українського 
суспільства виникає потреба у виборі оптимальної моделі відтворення української політичної еліти. Це 
дозволить подолати, чи хоча б амортизувати, соціально-політичні суперечності, забезпечити політичну 
стабільність в українському суспільстві. На нашу думку, від того, яка модель формування і відтворення 
політичної еліти буде переважати, багато в чому буде залежати динаміка центробіжних тенденцій у 
суспільно-політичному і духовному житті українського суспільства. Поки що ж українська політична 
еліта характеризується високим ступенем фрагментарності, в її складі домінують господарники і 
адміністратори, що значною мірою зумовлює роль адміністративних каналів "входження до влади". Тому 
для посткомуністичної України є характерним змішана система відтворення політичної еліти. 

Основу нинішньої соціальної структури українського суспільства складають соціальні верстви та 
класи радянського суспільства, що характеризувалися значною мірою становістю, позаекономічними 
джерелами прибутків і привілеїв, "жорсткістю", вертикальними зв'язками типу "панування –
підпорядкування", "покровительство – залежність", патерналізмом і клановістю. Подальший розвиток 
соціально-стратифікаційних процесів в Україні, трансформація соціальної структури суспільства буде 
залежати від прискорення темпів економічного і політичного реформування, від врахування соціальних і 
національно-культурних особливостей України взагалі й пострадянської зокрема, де загрозливих 
розмірів набувають економічний рекет, злочинність, криміналізація відносин, тіньова економіка, 
політичний волюнтаризм, а паростки демократії і толерантності ще досить слабкі. 

Слід зазначити, що соціальна структура сучасного українського суспільства складається під впливом 
різних факторів. Змінюється суспільна форма всіх соціальних інститутів – економічних, політичних, 
культурних, освітніх і, в першу чергу, інститутів власності та влади. Відбуваються глибокі зміни і 
перетворення тих соціальних основ та регуляторів, які формують соціальну структуру українського 
суспільства. Змінюється й сама соціальна основа компонентів соціальної структури – груп, спільностей, 
розпочинається процес їх відтворення як суб'єктів власності, тобто, відбувається ресуб'єктивація 
громадянського суспільства. На зміну процесові рефеодалізації з ієрархією станів, що мало місце в 
радянському суспільстві, йде процес появи нових економічних класів, верств або страт зі своєю 
системою соціальних суперечностей і конфліктів. 

Основні зміни в суспільстві, що тягнуть за собою й основні суперечності, полягають у тому, що 
колишня партійна, державна, а особливо господарська номенклатура (директорський корпус) змінила 
свою сутність, трансформувалася в особливий прошарок великої і середньої буржуазії, яка, поєднавши 
адміністративну діяльність з комерційною, активно включилася в перерозподіл власності, що 
відбувається в основному шляхом пограбування населення та держави. Іде процес злиття двох основних 
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груп правлячої "еліти" – необуржуазії і поновленої номенклатури. Вони й складають пануючий вже і в 
економіці, і в політиці клас буржуазії. При цьому між цими групами буржуазної "еліти" існують суттєві 
суперечності, політичне вираження яких полягає в боротьбі за посади у владних структурах. 

В умовах, коли антигонізація українського суспільства набула майже тотального характеру, серед 
пріоритетів української державності на сучасному етапі важлива роль належить консолідації українців як 
нації, становленні її соціальної бази, соціальній інженерії, формуванню національної еліти, людей з 
виразною національною свідомістю і національними ідеалами. Базовим завданням такого суспільства 
мають бути досягнення політичної стабільності, соціальної рівноваги, динамізм економічного розвитку 
та дотримання цілісності інтересів усіх членів суспільства. 

Отже, українське суспільство, яке перебуває в процесі трансформації, потребує цілісної концепції 
модернізації всіх сфер життєдіяльності. Кризові явища, які й сьогодні супроводжують життя суспільства, 
зумовлені станом перехідного періоду від буття в межах жорстко визначеної адміністративно-командної 
системи та ідеологічних координат до розвитку суспільства як неоднорідного, розмаїтого, динамічного, а 
тому здатного до саморозвитку. Прискорена трансформація політичної системи, зміна власне структури 
влади та механізмів управління суспільством, перерозподіл колишньої державної власності не могли не 
змінити докорінно основу соціальної структури суспільства та не відбитися на соціальному статусі 
більшості його членів. Тому важливим завданням соціальної рівноваги суспільства є діяльність, 
спрямована на управління соціальним розвитком суспільства та регулювання процесів його 
диференціації. 

Виникає проблема пошуку теорії, яка б адекватно пояснювала трансформацію соціальної структури, 
що відбувається в українському суспільстві. Серед пріоритетів української державності та соціальної 
політики на сучасному етапі важлива роль належить консолідації українців як політичної нації і 
поліетнічного народу, становлення її соціальної бази, формуванню національної еліти, людей з виразною 
національною свідомістю й національними ідеалами. Базовими завданнями такого суспільства мають 
бути досягнення політичної стабільності, соціальної рівноваги, динамізм економічного розвитку та 
дотримання цілісності інтересів його членів. 
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Борисюк С.Л. Динамизм социальной структуры общества и социальная стратификация. 

Предпринята попытка определения особенностей формирования и развития социальной структуры 
украинского общества переходного периода. Особое внимание уделяется формированию новых 

элементов социальной структуры, обусловленных развитием в обществе рыночных отношений, их 
месту и роли в социальной системе украинского общества. 

Borysyuk S.L. Dynamism of Social Structure of a Society and Social Stratification 

The article attempts to define the peculiarities of forming and development of social structure of the Ukrainian 
society during the transition period. Special attention is paid to the formation of new elements of the social 

structure which are conditioned by the development of market economy in our society and also by their place 
and role in the social system of the Ukrainian society. 
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ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ: 
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК НОВИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

У статті на прикладі літературознавства, філософії та математики розкривається сутність 
компаративістського підходу до культурних явищ. Даються визначення філософської 

компаративістики та стислий історичний нарис її виникнення, яке пов’язується із ситуацією 
постмодерну. Підкреслюється, що компаративістський аналіз ґрунтується на прагненні почути голос 

"Іншого" та дає можливість утримувати тотожне й різне в явищах. 

На сучасному етапі, в епоху міждисциплінарних зрушень, філософія тісно взаємопов’язана з наукою, 
релігією, етикою, політикою, містикою, естетикою, культурою тощо, і цей зв’язок багатосторонній. 
Філософська культура стає квінтесенцією розвитку цивілізації, нації, народу, регіону, держави, де 
створювалися та закріплювалися численні фундаментальні принципи релігії, етики, науки, філософії, 
основні форми моралі та традиції, стійкі стереотипи в мові, мисленні, уяві і сприйманні, певна ціннісна 
орієнтація, утопія та міфологія. Ці процеси співіснування і взаємовпливу і намагається розглядати 
філософська компаративістика. 

"Філософська компаративістика – галузь історико-філософських досліджень, предметом якої є 
зіставлення різних рівнів ієрархії (поняття, доктрини, системи) філософської спадщини Сходу та Заходу" 
[1]. 

Термін "comparative phylosophy" був уведений індійським вченим Б. Сілом, але реальні історико-
філософські студії до того часу налічували вже майже сторіччя. Типологічно філософській 
компаративістиці передували дослідження в галузі порівняльного природознавства та мовознавства 
(переважно в індоєвропеїстиці). Деякі історіографи вважають, що власне філософська компаративістика 
випереджається порівняльними дослідженнями на європейському матеріалі (стаття Гегеля про 
філософські системи Фіхте і Шеллінга). 

Філософська компаративістика вводить момент порівняння до сфери "всезагальності". Порівняння 
того чи іншого феномена культури, науки, людського буття в цілому виявляє тотожність та 
різноманітність подій, процесів, ситуацій. Але не тільки в їх зв’язку. Завдяки порівнянню, яке 
відбувається завжди в рамках певної проблематики, виявляється діалектичність у кожному феномені, що 
дозволяє виявити діалогічність усередині кожної розгорнутої проблеми. Феномен, який розглядається, 
отримує можливість бути обмеженим, не тільки виходячи із зовнішнього іншого, але й використовуючи 
внутрішні протиріччя, які компаративний аналіз має можливість виявити ефективніше. 

Якісно новий етап для становлення філософської компаративістики припадає на 1900-30 рр., коли 
вона стає авторефлексивною, тобто починає усвідомлювати свої завдання та методи. 

З 1939 року філософська компаративістика отримує інституціональне оформлення завдяки 
заснуванню Ч. Муром східно-західних філософських конференцій на Гаваях, наслідком яких з 1951 р. є 
видавництво журналу "Philosophy East and West".  

1950-70 рр. відзначені розквітом компаративістського холізму. В цей час порівнюються контрастні 
характеристики менталітетів Сходу та Заходу в цілому (східна філософська релігійність, інтуїтивізм, 
духовний прагматизм, синтетизм протиставляються західної секулярності, раціоналізму, сцієнтизму, 
аналітизму, позитивізму тощо), а також Індії та Європи, Китаю та Європи, Індії та Китаю, 
мусульманської та західної ментальності.  

1970-80-ті роки, навпаки, відзначені "простими паралелізаціями": організуються спеціальні 
конференції "Гайдеггер і Схід", "Вітгенштайн і Схід", "Ніцше і Схід" тощо. З 1980-х рр. виявляється 
закономірне розчарування з приводу як "холізму", так і "серійних паралелізмів", схильних до більш 
"мініатюрної" праці, відчуваються нотки скептицизму і ставляться питання про саму філософську 
компаративістику. 

На сучасному етапі в межах нових наукових розробок, які впроваджуються для здійснення 
комплексних досліджень на міждисциплінарному рівні та науково-технічних програм, необхідна 
адекватна методологічна основа, аналізом якої і може бути компаративістський підхід. Ця потреба і 
викликає певні зміни у проблематиці філософії та методології науки, які останнім часом все більш 
пов’язують з поняттями "філософська компаративістика" та "компаративістський підхід".  

Осмислення перспектив філософської компаративістики вбачається у розмежуванні тих можливостей, 
які вона дає історику філософії та філософу-методологу.  

З позиції історика філософії завдання філософської компаративістики полягає в уточненні генезису 
філософського дискурсу, а також стадіальних закономірностей (вплив індійських філософем (наприклад, 
учення про реінкарнацію) на європейську філософську думку (починаючи з піфагорійської школи).  
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Філософа-методолога цікавить інший аспект проблем філософської компаративістики, особливо це 
стосується філософії науки, в межах якої взагалі не визнається існування гуманітарних дисциплін як 
окремих самостійних наук із власною методологічною основою. Саме на основі усвідомлення перш за 
все потенціалу компаративно-аксіологічного аналізу, що визначає механізм становлення нових методів, 
які використовуються в межах гуманітарних дисциплін і складають їхню методологічну базу, можна 
розглядати існування та розвиток у сучасній науці такої сфери наукового знання, як "гуманітарні науки". 
При цьому на основі залучення до таких досліджень саме компаративного аналізу з елементами 
аксіологічних чинників, які останнім часом мають дуже великий пріоритет, філософ-методолог, не 
виходячи за межі філософії науки, може говорити про появу нового методологічного інструментарію у 
сфері гуманітарного знання.  

Мабуть, саме тому наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. виникає проблема компаративістики як 
певного рівня методологічної діяльності.  

По-перше, завдяки розвитку сучасної техніки і технології різні народи стали ближчими один до 
одного. Відокремлені простором і традиціями культури вступають у постійні контакти. Встановлюються 
та зміцнюються міжкультурні зв’язки різних регіонів земної кулі. Двадцяте сторіччя можна сміливо 
охарактеризувати як сторіччя справжніх зустрічей різних культур, різних типів цивілізацій. У всіх 
галузях людської діяльності виникає певного виду "глобалізм", який охоплює всі без винятку країни 
(адже і війни стали в ХХ столітті світовими), світова політика, світова історія, світова економіка, 
глобальна комп’ютерна мережа (Інтернет), загальнолюдські цінності.  

По-друге, наявність різних паралелей у різноманітних галузях людської життєдіяльності давно стало 
об’єктом великої уваги окремих наук, але справжній рівень усвідомлення досягається завдяки філософії, 
оскільки вона забезпечує відповідне узагальнення, бачення цілого, тотальності – обґрунтувати саму 
можливість існування подібних паралелей, показати необхідність їх існування або саму можливість. Крім 
того, виникає ще інша необхідність: оскільки обґрунтовується тотожність різних культурних явищ, 
необхідно, перш за все, показати цю необхідність у межах самої філософії. 

Постає необхідність не тільки обґрунтування компаративістського підходу до явищ культури, але й 
обґрунтування подібного підходу в межах самої філософії перш за все в її методологічних концепціях. 
Головною умовою використання потенціалу компаративного аналізу взагалі і компаративно-
аксіологічного зокрема є так звана "ситуація постмодерну", завдяки якій у розвитку науки останнім 
часом превалюють дослідження на міждисциплінарному рівні, які значно розширюють коло наукових 
інтересів дослідників з різних галузей знання. 

Учені майже всіх галузей природничих та гуманітарних наук зосереджені на вивченні та визначенні 
нового напряму в історії наук – постмодернізму. Постмодернізм є сьогодні таким модним явищем, що 
обговорення його основних концептів і взагалі свого ставлення до нього стало ознакою хорошого тону 
для сучасного інтелектуала. Зусиллями критиків постмодернізму було створено своєрідну "ідеологію", 
яка забезпечила йому чудову культурну адаптацію, зумовивши водночас загрозу баналізації, 
нівелювання, а деколи і спотворення ідей провідників постмодерну. 

Спробуємо з’ясувати, як виявляється постмодерністська ситуація в літературознавстві, філософії та 
математиці. 

Постмодернізм у літературознавстві дефінують як етап пошуків та сумнівів. Постмодерністський 
текст побудовано як своєрідний лабіринт, який має декілька виходів. Він пов’язаний з творчим підходом 
читача до наданої йому інформації, який перетворюється на співавтора, ототожнюючи себе з певним 
героєм у конкретній ситуації.  

Літературний критик та есеїст Марина Адамович у своїй статті "Юдіф з головою Олоферна" 
зауважує, що у постмодернізмі, який декларує принцип плюралізму, не сприйняття авторитарності і 
легітимності попередньої культури є філософським фундаментом. Стан "радикальної плюральності", 
відмова і від ratio, і від віри в загальновизнані авторитети, епістемологічна невпевненість, заперечення 
історизму як закріпленої сукупності минулого, теперішнього і майбутнього, специфічне бачення світу як 
хаосу, позбавленого причинно-наслідкових зв’язків, ієрархії і ціннісних орієнтирів, "світу 
децентрованого", що постає лише у свідомості, – усе це посуває, скажімо, Михайла Епштейна в його 
невеличкому філософському есе "Ім’я сторіччя" зауважити про прийдешнє сторіччя: якщо минулі епохи 
ми можемо визначити як часи наказового і дійсного способу, то майбутнє сторіччя, що проявилося вже 
сьогодні, ми маємо право назвати епохою умовного способу. У такому визначенні прийдешнього, крім 
усього іншого, утримується дуже характерна для постмодерну лінгвістична тенденція сприймати "світ як 
текст" [2]. Тобто будь-який постмодерністський текст у цьому розумінні має вигляд готового і 
пристосованого до різноманітних вільних інтерпретацій. "Світова книга" – метафора високої класичної 
епохи – у часи постмодерну стає повсякденною реальністю, вільною інтерпретацією письменника-
постмодерніста. 

Як філософське поняття постмодернізм ("постмодерністська ситуація") – це відстоювання 
одиничного, індивідуального сумніву проти цілої налагодженої системи. Епітет "постмодерністська" тут 
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виник тому, що в новітній філософській літературі добу панування великої метафізичної традиції 
Декарта – Галілея – Канта – Гегеля прийнято позначати словом "модерн" [3]. Нову ж добу (яка йде за 
Модерном) сучасні методологи науки номінують як "постмодерн". "Нерідко цим терміном називають не 
тільки історичну, а й екзистенційну, світоглядну, методологічну ситуації, що створюються в нову добу 
[4]. За словами О.М. Соболь, філософські проблеми знаходять у межах постмодерністського мислення 
більш реалістичне висвітлення, а постмодерністська постановка нових проблем сучасності стимулює 
розробку багатомірних уявлень про пріоритети, цілі й завдання людства, ініціює виникнення 
поліваріантних способів, засобів, стратегій їх здійснення [5].  

Основою постмодерністського філософського світогляду і досі вважають працю Ж.-Ф. Ліотара 
"Ситуація постмодерну", де стисло й переконливо викладено характерні риси такого бачення світу: 
насамперед прощання з мета-поясненнями, "мета-нараціями", тобто з тими великими проектами, що 
пропагують ту чи іншу головну ідею, якої мусять дотримуватися сучасні її теоретики та практики. Ліотар 
протиставляє постмодерністську науку науці епохи модерну, оскільки остання претендувала на статус 
центрального, ключового нарративу порівняно з іншими типами знання (релігійного, міфологічного, 
повсякденного тощо). У свою чергу, науку доби постмодерну відрізняє те, що вона "будує теорію власної 
еволюції як перервного, катастрофічного, незгладжуваного, парадоксального розвитку" [6]. 

О.М. Соболь у праці "Постмодерн і майбутнє філософії" вирізняє особливі риси не тільки науки доби 
модерну і постмодерну, а й людини Модерну та людини Постмодерну. Автор пише про те, що "людина 
Модерну – це культуротворець, одержимий вірою в Розум, Науку, Техніку. Вона відчуває себе такою, що 
стоїть віч-на-віч із Всесвітом. Їй доступні всі його ресурси, всі джерела буття. Вона переконана, що 
енергія природи, яку вона приватизує, зіллється з її власною активністю, і все, врешті-решт, заживе 
повним життям. Кожна зі сфер її суб’єктивності, творчості, діяльності буде розгортатися за її власними 
законами, і, зрощуючись одна з одною, всі вони інтегруються в єдину спів-буттєвість розмаїтих виявів 
антропності – "Культуру", в якій людина Модерну, зрештою, здійснить себе у повному обсязі й до кінця. 
Отже людина Модерну приречена на перемогу, на безмежну владу над усім сущим; її буття гарантовано 
у Всесвіті; нестійкість, нестабільність, колапс життєвого простору не загрожує людському буттю. 

На відміну від самовпевненої людини Модерну, яка цілеспрямовано створює своє світле майбутнє, 
постмодерніст дивиться водночас і назад у минуле, і вперед у майбутнє. Його не стримує усвідомлення 
того, що всі досягнення людського генія, всі людські зусилля внаслідок закону ентропії одного разу 
перетворяться на руїни; він має достатньо мужності, надії, волі, щоб повернутися обличчям до 
незумовленого Богом майбутнього. Вона зустрічає це майбутнє з великою невпевненістю, 
розгубленістю, скепсисом. Для неї воно подібне до безодні хаосу утопічних надій, мрій, сподівань, 
страхів, загроз. Таке бачення майбутнього – один з найпритаманніших поглядів Постмодерну, 
найвластивіше для його носія сприйняття сучасної екзистенціальної ситуації" [7]. 

Найяскравішим поєднанням філософського та літературознавчо-аксіологічного понять 
"постмодернізм" може виступити текст одного з ранніх романів Володимира Набокова "Запрошення на 
страту" (30-ті роки ХХ ст.), у якому головний герой і є тією самою людиною Постмодерну. Письменник 
найбільшу увагу приділяє слову як мовній одиниці. За допомогою слова вимальовуються основні риси 
характеру героїв, опис психологічного стану людини та її оточення, картини природи або стан 
суспільства. Головний герой роману Цінціннат Ц., літера "Ц" в його імені м’яка, плавна. Характер героя 
подібний до його імені. Він схильний до містифікацій, безвільний, слабкий здоров’ям. На відміну від 
імені Цінціннат Ц., ім’я Цецелія Ц. несе в собі щось жорстоке, нав’язливе, дзижчання комахи, яка може 
вжалити на смерть, це сама смерть, яка живе тільки заради себе. Таким чином дається характеристика 
усім героям роману. Залежно від свого імені людина здатна на ті чи інші вчинки, які визначають її 
аксіологічну орієнтацію. 

Головний герой В. Набокова впевнений у тому, що таких, як він, більше не існує в цьому світі, що 
немає жодної людини, яка розмовляє однією з ним мовою, а тому ніякого майбутнього в нього самого 
немає. З першої і майже до останньої сторінки роману автор підтримує в читачеві уяву про повну 
унікальність свого героя, і лише майже останній абзац твору вносить в душу сумнів: А може, герой 
зовсім не унікальний? Може, в нього є послідовники? Де межа реальності і фантазування? тощо. 

Читач-співтворець має чудову змогу зробити те, чого не міг собі дозволити Цінціннат Ц., а може, й 
сам автор: "висловитися світовому мовчанню навпаки" [8]. Кожна творча особистість має самостійно 
визначити для себе межу між "реальним " та "нереальним", між "я" і "ми", і найголовніше – як можна 
"запросити на страту". Відомий французький філософ-постструктураліст М. Фуко вважає, що для цього 
"необхідно відновити текст (авторський), тонкий та непомітний, який загубився поміж рядками й іноді 
виникає з них" [9]. 

Автор-постмодерніст намагається опосередковано вплинути на настрій читача, на його духовну 
організацію, не ставлячи перед собою мети навантаження читача відомими знаннями. Автор і читач 
поєднані між собою твором, але у кожного з них своя точка зору, своє ставлення до героїв та подій, свої 
висновки, які вони разом шукають у лабіринті твору. 
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Як для постмодернізму гуманітарних наук непритаманним є поняття "чистого жанру", так і для 
ініціаторів постмодерністського напрямку в галузі математики, фундамент її не може стати непорушним 
склепінням абсолютних істин. Модерністські уявлення про "абсолютну математичну строгість", 
"абсолютну достовірність", "остаточне обґрунтування математики" постмодерністи оцінюють не інакше, 
як гносеологічні вигадки, ілюзії. Ці ілюзії схожі на ілюзорно-побудовані моделі світу в Є. Замятіна в 
романі "Ми", Дж. Оруела в "1984" тощо. 

Концептуальний фонд математичної науки, а отже, і характер математизування змінюється в часі. 
"Математизування, – твердить Г. Вейль, – може залишитися одним із проявів творчої діяльності людини, 
подібно до музицирування чи літературної творчості, яскравим та самобутнім, але прогнозування його 
історичних долей не піддається раціоналізації і не може бути об’єктивним" [10]. 

Тобто як гуманітарії-постмодерністи, так і представники аналогічної течії у сфері точних та 
природничих наук у першу чергу віддають перевагу суб’єктивним якостям індивіда у процесі пізнання 
світу та прогресу науки, а такий процес пізнання (особливо це стосується літературних 
постмодерністських текстів, у яких існує не тільки лабіринт для читача та автора, а й синтез різних 
жанрів – від триєдності класицизму до ілюзорних моделей доби Модерну) можливий лише завдяки 
використанню нового для цих наукових сфер методологічного інструментарію – компаративного аналізу.  

Новизною ж методології компаративістського підходу до культурних явищ і перш за все до історії 
філософії є можливість утримання тотожного та різного в явищах. Цей підхід заснований на прагненні 
почути голос "Іншого", порівняти його з "нашим" особистим розумінням і сутністю явища, що 
"порівнюється". До того ж визначається не тільки перше чи друге явище, а зберігається і утримується в 
діалектичному русі їхня тотожність і відмінність. А ці голоси – це різні культурні традиції, які 
усвідомлюються як співголоси в одній ситуації, сутність якої можна розгледіти лише за умов 
постмодерністського світобачення.  
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Буруковская Н.В. Постмодернистские тенденции в сфере гуманитарного знания: 
компаративный анализ как новый методологический инструментарий. 

В статье на примере литературоведения, философии и математики раскрывается суть 
компаративистского подхода к культурным явлениям. Даются определения философской 

компаративистики и краткое историческое описание ее возникновения, которое связывается с 
ситуацией постмодерна. Подчеркивается, что компаративистский анализ основан на стремлении 
услышать голос "Другого" и дает возможность удерживать тождественное и разное в явлениях. 

Burukovska N.V. Postmodern Tendencies in the Sphere of Humanitarian Study: Comparative Analysis As a 
New Methodological Means 

The article deals with the essence of the comparative approach to cultural phenomena on the examples from 
literary studies, philosophy and mathematics. It defines philosophical comparativistics and presents a precise 

historical essay of its appearance connected with the situation of the postmodernism. It is emphasized that 
comparative analysis is based on the wish to hear  the voice of "other" and gives the possibility to retain the 

identical and the different in the phenomena.   
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ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ О. КУЛЬЧИЦЬКОГО 

У статті розглядаються філософські погляди О. Кульчицького; аналізується проблема особливостей 
формування духовності сучасної української людини. 

Історично склалося так, що за межами Української держави опинилися мільйони українців. Живучи в 
різних країнах світу, зокрема в США, Канаді, Франції, Німеччині та інших країнах, вони були і 
залишаються часткою українського народу. Знаходячись в іншому національному середовищі, українці 
зуміли зберегти традиції, культуру свого народу, внести творчий доробок у розвиток його духовної 
культури. Звичайно, не все рівнозначне у цьому доробку українців за кордоном. Проте ігнорувати 
надбання української діаспори (як це робилося до недавнього часу) було б не виправдано. Такий підхід 
збіднював українську культуру, насамперед у сфері мистецтва, літератури, філософії.  

Особливість філософських досліджень у діаспорі полягає в тому, що майже всі представники 
наукового потенціалу її зосереджують увагу на розгляді передусім національних особливостей розвитку 
філософії взагалі й української зокрема, виходячи при цьому на аналіз національного характеру, 
досліджуючи вплив його на формування духовної культури народу. Причому багато хто з дослідників 
зосереджують творчі зусилля в основному на розгляді української ідеї. До таких учених, які довгий час 
жили і творили за межами України, належить О. Кульчицький. Діяльність цього вченого ще мало 
вивчена в Україні, через це вона і привернула нашу увагу. За кордоном науковий доробок 
О. Кульчицького вивчали доктор Б. Єржабкова, яка склала каталог його праць, та молодший колега 
вченого професор К. Митрович. 

Основну увагу у своїх працях О. Кульчицький звертає на проблеми української людини, української 
духовності. Добре знаючи культуру й історію України, він прагнув пояснити суть людської особи, її 
походження, самозвершення і призначення. Як зазначає А. Карась, пошуки філософської концепції 
людини привели вченого до переконання у персоналізмі як адекватному методі усвідомлення людської 
суті взагалі [1: 10]. 

З персоналістського підходу випливає висновок, що сутність людини зобов’язує її здійснити 
"експансію" у світ, світ трансцендентний, вічний і божественний, цим самим відкриваючи перед собою 
своє покликання і реалізуючись через втілення вартостей духу. Проте така експансія людини повинна, з 
одного боку, мати певні межі, а з другого – не бути пригніченою, як це, на думку О. Кульчицького, 
трапилося з українцями. 

Історія українського народу – це яскравий приклад того, як у результаті політичного і соціального 
тиску, примусу цей народ перетворювався у психологічну, духовну провінцію, втрачав свої можливості 
самоусвідомлення, розуміння свого призначення і місця у світі, ставав байдужим навіть до своєї 
особистості. Все це наслідки національного поневолення, яке призводить, за словами піонера "словацької 
ідеї", лідера словацького відродження, одного з ініціаторів скликання Слов’янського з’їзду 1848 у Празі, 
публіциста, історика й мовознавця Л. Штура, до втрати самоповаги: такий народ "сам від себе 
відмовляється", а відтак "відкриваються ворота для всякої підлості" [2: 310]. 

О. Кульчицького також хвилює доля української нації, він шукає причини такого її стану, її поразок, 
прагне вплинути на виховання почуття національної гордості в української людини [3: 425]. Розглядаючи 
українців як людність, О. Кульчицький провів аналіз українських етнопсихологічних та історично-
культурних складників, що й привело його до розуміння специфіки української культурної традиції та до 
піднесення типових українських вартостей у сучасній боротьбі за збереження української людини та 
української духовної спільноти. Ці складники учений знаходив, аналізуючи етнопсихологічні умови 
створення української духовності, які відображені у його праці "Риси характерології українського 
народу". У ній О. Кульчицький починаючи від расових і геопсихологічних причин, через історичні, 
соціопсихічні, культуроморфічні та глибинно-психологічні чинники простежує позитивні та негативні 
риси й здобутки формування української душі. 

Так, учений визначає расову структуру українців як складну, до якої входять дві головні раси 
України: динарська та східна (остійська). "Відношення двох головних рас у першому десятиріччі цього 
століття відсотково виражалося так: 44% динарської раси, 22 східної, решта – мішанці цих рас і численно 
далеко слабші домішки нордійської і середземноморської рас" [4: 708]. 

Учений визначає існування в Україні чотирьох різновидів геопсихічного впливу: 
- геопсихічний вплив північної низовини; 
- геопсихічний вплив лісостепу; 
- геопсихічний вплив степової смуги; 
- гірський краєвид. 
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Геопсихічний вплив у першому виді пов’язаний із меншою дією сонячного світла, більшою 
хмарністю і кількістю опадів, сприяє зменшенню життєрадісності, правда, не до рівня сумовитості, а до 
рівня настрою поваги. Для мешканців цього типу характерне нещадне змагання за життєвий простір, 
постійна боротьба за існування. Це сприяє і формуванню у мешканців песимістично-позитивістського 
світогляду.  

У другому виді із його значною кількістю сонячного світла відбувається підвищення настрою в 
напрямі життєрадісності й оптимізму. Досить велика амплітуда коливань температури повітря не 
досягається на Правобережжі так сильно, як це відбувається на Лівобережжі внаслідок різкого 
континентального клімату. Через це "краєвидний мотив", який опановує "вчування" в статистичні форми 
лісостепового українського рельєфу, що складається із чорнозему, розташованого м'якими пласкими 
хвилями, які пливуть до виднокола кучерявістю першої ніжної зелені або лагідними хвилями золотистих 
неозорих ланів, розмежованих у деяких місцях в'юнкими річками і потоками, найкраще передати 
визначенням "хвилястої м'якості". Все це може схиляти людину до стану небажання до зусилля або 
обачності, обережності і компромісів. Деколи це зводиться до безтурботності, м'якої поступливості 
проти чужого опору чужих впливів, аж до самого зречення, толерантності і схильності комусь і чомусь 
підкорятися. 

Третій вид формується навколо краєвидного аспекту "безкрайої далечини". Через те, що степ не має 
рельєфу, тому "вчування" тут у форму рельєфу пов’язане із рухом у безмежність. Це означає, що з 
одного боку це пов’язано з ентузіазмом від шукання недосяжного, а з іншого – рух у безкрайність є 
одночасно і рухом у нікуди, а це заперечує саму потребу руху, і в такій формі переживання відповідає 
психічним станам від деякої байдужості інколи до повної "апатії" через низку почуттів, подібних до 
безнадії, розчарування, включно до розпачу. 

Таким чином, світонастанова людини українського степу – це насамперед так звана "ентузіястична 
настанова", коли панує стан душі, який характеризується як сп’яніння, замріяність, любов і шал. Поруч з 
"ентузіястичною настановою" можлива і протилежна "нігілістична настанова" радикального заперечення 
всякої цінності й бажаності. 

Четвертий вид характерний тільки для української периферії. Через це він більше психологічно 
відбився на племінних особливостях, ніж на загальнонаціональних. Це саме стосується і впливу моря, 
який також не був постійний і ніколи не охоплював великої частини нації [4: 713]. 

На формування душі українця, крім геопсихічних факторів, впливають ще історичні чинники. Це 
О. Кульчицький називає "спільністю історичної долі", яка залежить від геополітичного положення 
країни, яка, за висловом ученого, називається геополітичною "межовістю" – це постійне, невіддільне від 
людського існування перебування людини на "межах можливостей існування", на межах "боротьби, 
випадковості, провини, страждання, загрози смерті". Так, історично склалося, що "межовість" України 
була нічим не захищена, а одночасно надзвичайним багатством і врожайністю простору приваблювала 
завойовницький Захід і степово-хижацький Схід, непомірно збільшувала тиск "межових ситуацій" 
кожної української людини. Україна постійно зазнавала нападів, зазіхань, загарбань. 

Через це в українців спочатку сформувався дружинницький, а згодом лицарсько-козацький тип 
людини, підпорядкований ідеалові оборони, честі, волі й віри, географічній формі життя. Характерним 
для козацького типу було те, що під впливом історичних чинників центр ваги їхнього життя перенісся із 
турботи про саме життя на збереження лицарської честі, на завдання оборони своєї землі. Таких козаків, 
як Б. Хмельницький, П. Сагайдачний, козак Мамай, О. Кульчицький називає прикладом козацько-
лицарського ідеалізму. Але існував і інший тип козаків – авантюрницько-здобичницький, який жив 
"миттю і насолодою риску і добичі", але не вони творили традицію та ідеал козаччини, яка дала "образ і 
подобіє всієї України". Сила цього козацького ідеалу сягає до часів "козака армії УНР і січового стрільця, 
тривко оформлюючи українську психіку. Те, що в свій час назви "козацька нація" вживали в розумінні 
"українська нація", є найкращим показником впливу козацької форми життя на українську психі-
ку" [4: 714]. 

Історична дійсність впливала на українську людину не тільки шляхом селекційної дії, але й через 
історичну свідомість спільної історичної долі. Ця свідомість українця завдяки розповсюдженню 
козацької думи ніколи не зникала, через це домінанта поразки й даремного, хоч інколи дуже близького 
до мети зусилля, що взагалі характеризує почини нашої історії, безперечно, могла іноді надавати нашій 
національній психіці деякого забарвлення фаталістичного песимізму..." [4: 714]. 

Безпосередньо історичні чинники мали вплив на формування національної психіки, але ще більший 
вплив мало визначення суспільних форм і умов життя українця. 

Найбільше вплинули на формування української психіки, по-перше, недостатня диференціація 
суспільної структури із перевагою у ній класу селян; по-друге, спричинене історичними обставинами 
виключне значення малих груп у соціальному житті українця. 

На формування української душі велике значення має культура. Її також потрібно розглядати з двох 
боків. По-перше, культура – це витвір певної спільноти, вираз її душі. По-друге, оскільки кожний член 
спільноти розвивається в середовищі цієї культури, вростає в неї, засвоюючи її цінності, тому культура є 
одночасно і утворюючою силою душі. При цьому ні одна культура не є і не може бути в цілому витвором 
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однієї національної спільноти. З одного боку, існують, за висловом О. Кульчицького, спільні "культурні 
кола", а з іншого – кожна нація вибирає компоненти культури певного "культурного кола" і перетворює 
їх залежно від своєї душі. 

Через це вчений українську культуру і українську душу відносить до "європейського культурного 
кола", до сфери "окцидентальної (західної) духовності, але посідають геокультурно периферійний 
характер супроти окцидентальної духовної сфери" [4: 715]. 

Так сталося, що історично й культурно Україна знаходиться на перехресті шляхів між Сходом і 
Заходом. Це геокультурна периферійність позначилася на сприйманні західної духовності. 
Периферійність України в європейському "культурному колі" веде до природного ослаблення впливів 
європейського осередку в міру наближення до периферії як "межової лінії і захисної смуги". Але 
одночасно вона не може повністю відмежуватися від впливів, тому якусь частку їх вона переймає, 
переробляє, сполучаючи "своє" з "чужим". 

Культурна периферійність України спричинила ослаблення дії трьох "хвиль ідей", які сприяли 
утворенню "окцидентальної" духовності: католицизму, ренесансу, просвітництва. Так, католицизм діяв 
"формативно" на психіку європейця як перевтілення римського принципу "ордо", при цьому спонукав до 
створення великої кількості філософських термінів і логічної виробленості. Ренесанс же був не тільки 
відродженням античного світу й людини, пройнятої духом гуманізму, але, в повному розумінні цього 
слова, "відкриттям світу і людини", а створив основу для розвитку індивідуалізму. Просвітництво у свою 
чергу, пройшло шлях розвитку від раціоналізму до позитивізму, "просвітило" усі ділянки життя. Разом 
ренесанс і просвітництво породили західну духовність, проявом якої, за словами О. Кульчицького, став 
"сцієнтизм: примат і культ науки, спертої на досвід, ... з їх дальшими наслідками – технікою і 
техніцизмом наук..." [4: 715]. Іншим проявом ренесансу і просвітництва є персоналізм – "високе 
цінування своєрідної психічної цілості, яку називаємо особою і яка своїм індивідуальним ставленням до 
цінностей релігійними, етичних, естетичних, соціальних, політичних і економічних стає їх справжнім 
носієм. Раціонально-активна світонастанова, що творить для окцидентального сцієнтизму і персоналізму 
психічну основу, – це готовність до дії, керованої і контрольованої розумом" [4: 715]. 

З’ясування причин формування української душі було б неповним, коли б не зачепити того моменту, 
який розглядає доглибинна психологія комплексів у психіці кожного поневоленого народу, а саме 
комплекс меншовартості. Оскільки українці не спромоглися забезпечити свій суверенітет, у чиїй свідомості 
відтак ідея державності перетворилася на своєрідну ultima Thule – крайню межу, їм був притаманний цей 
комплекс. До цієї теми зверталося багато дослідників, але найбільше розвинувся цей напрямок 
філософування на еміграції. Дослідники-емігранти здійснювали його в той час, коли чергове історичне 
поривання до національно-державного самовизначення України зазнає краху. У найбільш екстремальній 
формі це можна бачити у Д. Донцова (з цілого реваншистського пафосу його "Націоналізму" виразно 
проступає, сказати б, потреба дефінітивності – нарікання на "неясність змісту української ідеї" [5: 234-245], 
а також – у красному письменстві – Є. Маланюка, чий образ химеричної України – ілюзії, що живиться 
кров’ю своїх адептів ("А може, й не Еллада степова, Лиш відьма-сотниківна, мертва й гарна, Що чорним 
ядом серце напува і опівночі воскресає марно?"), – зіставний хіба що з уявленнями російського філософа-
містика Д. Андрєєва про ідеальну Душу народу та її демона-антагоніста [6: 91-99]. Подібним "комплексом 
національної меншовартості", хоч і різною мірою, перейняті писання В. Липинського [7: 483-506], І. 
Мірчука [8: 225-243], І. Лисяка-Рудницького [9: 375-385], П. Феденка [10: 375-385], О. Кульчицького. 

Це питання О. Кульчицький простежує ще на початку своєї наукової діяльності. А саме у своїй праці 
"Психологія Адлєра (Вдача, виховання, родина в світлі індивідуальної психології Адлєра)" визначено 
основні причини, які ведуть до утворення комплексу меншовартості. 

У своїй праці О. Кульчицький висуває протизасоби для подолання комплексу меншовартості. 
Насамперед через індивідуальну психологію вилікувати й перевиховати українців "Поважна вдумлива 
психоаналізу хиб національної психіки" повинна стати ґрунтом для цього перевиховання. Потрібно знати 
комплекс меншовартості нації та усіма цими проявами "надмірно хитрунської, приниженої, крутарської 
дипломатії, як з другого боку хвалькуватої, на зверх тільки самовпевненої, не приєднаної агресивності, 
як тож під нахилом до втечі від завдань громадського життя на запічок родинних обов’язків, чи до 
відокремлення в вежі із слонової кости мистецького естетизму, абстрактного доктринерства" [11: 51]. 

За влучним розпізнаванням до українців прийде виздоровлення. Українці повинні переконатися, що 
несприятливі історичні умови не є вічними. Ще Ніцше говорив, що "історична залізна конечність у ході 
історії виявляється ані залізною, ані конечною" [11: 52]. Незважаючи на комплекс меншовартості, 
українці проявили багато відваги і героїзму, щоб змінити життя на краще, щоб визволитися з-під 
іноземного назрівання. Але остаточно комплекс українці не здолали. Через це О. Кульчицький пише: 
щоб його ліквідувати, не вистачить збільшити свою мужність, потрібно збільшити сили. А для цього 
потрібно, щоб кожний член суспільства відчував свій зв’язок із громадою. Зв’язок із громадою сприяє 
зміцненню солідарності, неослабленої чварами, а це дає почуття безпеки і сили, що знищує весь корінь 
комплексу меншовартості і стає основою відновлення національної спільноти. 

Тому, на думку вченого, основним завданням українців є: "Довершити цієї духовної обнови через 
психоаналізу збірної української душі" [11: 52]. 
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Далі це питання О. Кульчицький розглядає і в праці "Риси характерології українського народу", де він 
зазначає, що історично-політичні обставини та "інтроверсія" української психіки, звернення її всередину, 
а не у світ, створили сприятливі умови для поширення комплексу меншовартості серед українців. 
Комплекс меншовартості постійно сприяв посиленню в українців стану "vita minima". Особливо сприяє 
поширенню цього явища поневолення українців іншими націями і народами, які до недавніх часів 
заперечували їм навіть право на мовну самостійність. 

Тяжкі історичні випробування, яких зазнав український народ у ХХ ст., не могли не позначитися на 
його психіці. Найжорстокішим для українців був комуністичний терор. Усе це спричинило до зростання 
опору серед українців, спроби націоналістичних течій виховати новий тип вольового українця. 

Наприкінці своєї праці "Риси характерології українського народу" О. Кульчицький зазначає, що 
таким чином, розглянувши основні причини формування українського національного характеру, 
"виявляють у своєму діянні збіжність, конвергенцію, виробляючи таким чином приблизно спільну для 
всіх українців психіку, інші чинники розбіжністю, дивергенцією свого діяння в більшій чи меншій мірі 
спричиняють дивергенцію національного типу та типи регіональні (лемко, подолян, слобожанин) чи 
культурно-територіальні (галичанин, наддніпрянець)" [4: 717]. 

Таким чином, разом з О. Кульчицьким приходимо до висновку, що слабкість персональної надбудови 
української психічної структури є відносною і значною мірою залежить як від зовнішніх, так і 
внутрішніх чинників. Тому зміцнення персональної надбудови можливе в активній соціально-політичній 
поведінці громади, в пошуках шляхів розбудови державності, в переборенні "комплексу меншовартості", 
в посиленні регіонально-вольової поведінки особи, в тих могутніх внутрішніх потягах, що глибоко 
вкорінені в душі українців. Такі зміни у соціальній психології українського народу можливі лише за умов 
перетворення його соціально-політичних обставин, які сьогодні поступово почали здійснюватися. 
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Гончарук Т.В. Проблемы украинского человека и украинской духовности в философии 
О. Кульчицкого. 

В статье рассматриваются философские взгляды А. Кульчицкого; анализируется проблема 
особенностей формирования духовности современного украинского человека. 

Honcharuk T.V. The Problems of the Ukrainian and Their  Spirituality in O.Kulchitsky’s Philosophy 

The article elucidates the natural philosophic conception of O. Kulchitskiy. It analyses the peculiarities of 
forming the spirituality of a contemporary Ukrainian personality. 
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ТЕРОРИЗМ ЯК НАСЛІДОК РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ: 
СОЦІАЛЬНІ ТА ІДЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

У статті досліджується взаємозв'язок релігійної нетерпимості та тероризму. Обґрунтовується 
необхідність міжнародної освітньої програми, яка викриває аморальність релігійного екстремізму і 

розкриває неагресивну сутність релігії. 

Актуальність цієї роботи полягає у тому, що в ній міститься аналіз тих передумов тероризму, які 
безпідставно були відкинуті офіційними особами антитерористичних формувань. Такими варто назвати 
насамперед релігійну нетерпимість, а також невміння витягати необхідні уроки з історії розвитку 
світових імперій, таких, як Римська і Російська. Автори вважають за необхідне дослідити й описати 
консолідуючий аспект глобального тероризму в громадянському середовищі. Твердження про 
відновлення функції релігії як  "паркану", який об’єднує і огороджує від навколишнього світу, що вже 
спостерігалося в минулих тисячоліттях, дозволяє зробити висновок, що теракти приносять певну користь 
не тільки "ісламським хрестоносцям", а й "американським невірним". 

У загальному вигляді проблема, поставлена авторами, виходить з наступного: щоб ефективно 
боротися з тероризмом, необхідно визначити ті джерела, що його підживлюють. Автори вважають, що 
джерелами тероризму є, в першу чергу, соціально-економічні, політичні та ідеологічні передумови. 
Метою дослідження авторів є науковий аналіз взаємозв'язку між релігійною нетерпимістю та 
тероризмом. Хоча релігійна нетерпимість безпосередньо з віри не виникає. Релігія виступає як 
інструмент, а не як передумова тероризму. 

Дослідженням феномена "тероризму" присвячені наукові конференції, монографічні дослідження, 
науково-аналітичні статті, що містять безліч визначень цього явища [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Однак 
загальновизнане визначення тероризму поки не вироблено. 

Що варто розуміти під тероризмом? Як і будь-яке соціальне явище, тероризм має безліч визначень, 
жодне з яких не є повним і точним. Кожне з них містить характерні риси даного явища. Тероризм 
визначають у такий спосіб: як стратегію дій, засновану на принципах насильства, репресій, фізичного 
знищення; приборкування, залякування стратами, убивствами і всіма жахами шаленства [9]; політика і 
практика терору [10]; політика і практика терору, спрямована як безпосередньо на супротивника, так і, 
більшою мірою, опосередковано, тобто шляхом терору груп населення, які не беруть участь у конфлікті, 
з метою викликати їхню апеляцію до супротивника, що має за мету припинення стосовно них терору 
ціною задоволення вимог терористів; метод, за допомогою якого організована група або партія прагне 
досягти проголошених нею цілей переважно через систематичне використання насильства; найбільш 
небезпечний спосіб політичної дестабілізації суспільства; найбільш суспільно-небезпечний з усіх 
злочинів, що враховується карним законодавством; екзистенціальний протест проти формально-
юридичних відносин, що виражається в прямій дії проти "прихильників системи", що корениться в 
надрах традиційного суспільства; свідоме використання нелегітимного насильства з боку групи людей 
або індивідуума для досягнення визначених цілей, недосяжних легітимним шляхом. З усіх визначень 
можна зробити висновок, що основною і змістовною стороною тероризму виступає залякування 
політичних чи інших супротивників, застосування або погроза застосування насильства. Саме 
залякування, деморалізація конфронтуючої сторони є центральною особливістю насильницького тиску, 
що називається тероризмом. 

Звернемося до того часу, коли тероризм розглядався як інструмент реформування суспільного і 
державного ладу – до ХІХ століття. П.Н. Ткачов писав: "…Єдино практичне, єдино дійсний засіб досягти 
політичного і соціального відродження Росії полягає в тому, щоб звільнити вірнопідданих від 
пригнічуючого їх страху перед "властью предержащею", і тільки тоді, коли вони звільняться від цього 
страху, у них прокинуться людські почуття, у них пробудиться усвідомлення їхніх людських прав, у них 
з'явиться і бажання, і сила, і енергія боротися за ці права... А оскільки сила пригнічуючого їх страху 
прямо пропорційна силі, дисципліні й організації "власті предержащеї", то звідси саме собою випливає, 
що для ослаблення першої, тобто сили страху, необхідно послабити, розхитати, дезорганізувати силу 
другої, тобто даної державної влади. Досягти ж останньої мети, тобто дезорганізувати і послабити 
урядову владу, при існуючих умовах політичного і громадського життя Росії, можливо лише одним 
способом: тероризуванням окремих особистостей, що втілюють у собі, більшою чи меншою мірою, 
урядову владу" [11: 118]. Поступово подібні ідеї поширилися з Росії по Європі й Америці, сприяючи 
розвиткові численних антиурядових агресивних організацій. До переліку країн, у яких у XIX-XXI 
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століттях тероризм одержав значний розвиток, входять: Алжир, Вірменія, Афганістан, Білорусія, Бельгія, 
Болівія, Великобританія, Гватемала, Німеччина, Гондурас, Греція, Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, 
Йорданія, Ірак, Іран, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Колумбія, Ліван, Мексика, ОАЕ, Пакистан, Перу, 
Пуерто-Рико, Росія, Сальвадор, Саудівська Аравія, Сирія, США, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан, 
Філіппіни, Франція, Чилі, Швеція, Шрі-Ланка, Еквадор, ПАР, Югославія, Японія [4: 205-206]. У різні 
періоди тероризм застосовувався для досягнення різноманітних цілей. До початку XXI століття 
сформувалася основна мета, що і сприяє кооперації глобального тероризму. Автори цієї роботи як таку 
мету визнають звільнення ісламського світу від експансії "невірних" відповідно до догм ісламу, зокрема, 
вислови Мухамеда про ставлення до букіністів і багатобожників. 

Не слід ставити знак дорівнює між глобальним тероризмом та ісламським фундаменталізмом. Хоча в 
основній масі виконавцями терористичних актів є фанатики-фундаменталісти, ідеологами можуть бути 
як офіційні проводирі терористичних угруповань, так і спецслужби окремих країн та деякі міжнародні 
корпорації, що можуть отримати користь із смертей тисяч безневинних людей. Розглянемо джерела 
найбільш розповсюдженого ісламського тероризму, не застосовуючи домисли, які не можна довести. 

Питання про ідеологічні корені мусульманських терористів головним чином ігнорується засобами 
масової інформації. У центрі уваги знаходиться діяльність терористичних організацій. Переважає думка, 
ніби ці організації складаються з релігійних фанатиків, що "неправильно трактують релігійні тексти і 
знаходять свої аргументи для виправдання священної війни проти яких-небудь осіб чи країн, які 
сприяють тому, що спрямовано проти ісламу" [12: 15]. Отже, багато хто вірить, що для усунення погрози 
терактів проти США необхідно піймати і покарати Бен Ладена і подібних фанатиків з інших країн. Ця 
поширена думка є помилковою, тому що ісламські терористи не спотворюють Коран. Навпаки, вони 
правильно зрозуміли навчання Корана про винищування антиісламських осіб і націй. Вони приймають 
Коран всерйоз і готові віддати своє життя, підкорюючись його директивам. Це означає, що війна проти 
тероризму не може бути виграна шляхом лише поразки окремих терористичних організацій, тому що 
всюди в ісламському світі є люди, що підтримують священну війну (джихад), особливо проти США і 
їхніх союзників [7: 223]. 

Скрізь є мусульманські екстремісти, для яких вчення Корана про утиск усіх, хто противиться ісламу, 
є більш ніж значимим. Вони відомі під назвою "мусульманські фундаменталісти". Це означає, що 
проблема ісламського тероризму не може бути вирішена без того, щоб, у першу чергу, видалити її 
корінь, виявивши аморальність, безсоромність, безглуздість і жорстокість цього вчення про 
винищування невірних. 

Мусульманські фундаменталісти готові віддати своє життя за те, що, за їх переконанням, є 
"священною війною" проти основного ворога ісламу, США, тому що їм за це гарантовано доступ у рай. 
Чому вони ненавидять Америку більше, ніж інші країни, незважаючи на те, що США виявляє "щедрість" 
до всіх мусульманських країн, включаючи Афганістан? Останні отримали мільйони доларів фінансової 
допомоги, і отримували з літаків продукти, навіть під час бомбувань. Відповідь варто шукати в їхньому 
відношенні до Америки як до найпершого ворога ісламу, особливо тому, що вона відкрито підтримує 
Ізраїль. У разі, коли буде піймано та знищено окремих терористів, навряд чи буде усунено небезпеку для 
Америки, оскільки їхні ряди будуть негайно поповнені тисячами мусульман, готових до самопожертви за 
тієї ж причини. 

Не слід випускати з виду: війна проти тероризму дуже відрізняється від війни у звичайних польових 
умовах. Немає ясних "гарячих точок", які можна вразити за допомогою сучасної зброї. Американська 
перевага в галузі технології є неефективною і невирішальною в справі викорінювання тероризму, тому 
що його лідери розуміють основи сучасних воєнних дій, а саме – простоту, таємність і несподіванку.  

Щоб розв'язати проблему тероризму, яка скувала Америку паралізуючим страхом, крім того, що це 
коштувало мільярди доларів міжнародному співтовариству, необхідно розуміти, що подібні безглузді, 
аморальні акції тероризму підживлює релігійна нетерпимість. Вона виникає не тільки через фанатизм. У 
випадку з мусульманськими терористами натхнення до їхньої руйнівної поведінки виникає з палкої 
старанності, яка вводить їх в оману, дотримуватися вчення Корана про знищення невірних. Отже, щоб 
вирішити проблему мусульманського тероризму, ми зобов'язані включити в програми шкіл та інститутів 
у всьому світі курси, спрямовані на те, щоб розкрити аморальність подібних учень, що закликають до 
утиску і винищування людей, які сповідують інші релігії. Такі вчення ми знаходимо не тільки в ісламі, 
але також і в християнських церквах. 

Історично нинішні мусульманські терористичні акти можна простежити до їхніх джерел, звертаючись 
до основоположника ісламу, самого Мухамеда. Він був повний рішучості винищити ідолопоклонників, 
євреїв і християн, яких він узагальнював у понятті "невірні". У 627 р. з армією, що складалась з 305-ти 
його послідовників, повних ентузіазму, Мухамед підкорив кілька єврейських і християнських племен, 
керував і особисто спостерігав за побиттям 600 євреїв, яке було здійснено протягом одного дня. У 630 р. 
Мухамед тріумфально ввійшов у Мекку, зруйнувавши 360 ідолів Кааби і по-звірячому убивши багатьох 
ідолопоклонників. Під кінець життя Мухамед міцно увірував у винищування невірних, тобто 
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ідолопоклонників, християн і євреїв, що не прийняли іслам. Серед його останніх висловів було таке: 
"Господи, знищ євреїв і християн! Нехай його гнів запалає проти тих, хто перетворив могили своїх 
пророків у місця поклоніння! Нехай не залишиться ніякої іншої віри, крім ісламу!" Корені 
мусульманського релігійного фанатизму варто шукати у вченні Мухамеда: "Меч – ключ від раю і пекла; 
у краплі крові, пролитої за справу Аллаха, у ночі, яка проведена в бойовій готовності, більше користі, 
ніж у двох місяцях посту чи молитви; гріхи полеглих у битві прощаються, і в день суду його руки будуть 
підтримувати ангели і херувими".  

Поняття смерті за справу ісламу як найнадійнішого способу потрапити на небеса спонукує набожних 
мусульман жертвувати власним життям у боротьбі проти тих, хто є ворогом ісламу. Це вчення особливо 
привабливе для мільйонів мусульман, що животіють в убогості. Самопожертва в ім'я перемоги ісламу 
стає для них вірним шляхом покласти край їх нинішньому животінню в надії негайно потрапити в 
райське блаженство.  

Важливо пам'ятати, що християни в минулому зробили такі ж звірства проти мусульман і 
християнських розкольників, які мусульманські фундаменталісти здійснюють сьогодні. Християн, 
винних у цих жорстокостях, називали не "терористами", а "хрестоносцями", тому що на своєму одязі 
вони носили хрести. Але фактично хрестоносці в більшості випадків були звичайними злочинцями, які 
знаходили задоволення в безжалісній різанині, вчиненої над безневинними людьми. Поняття "священних 
воєн", які велися в минулому християнськими лідерами проти мусульман і своїх побратимів-християн, 
допомагають нам глянути на релігійний фанатизм мусульманських терористів з історичної точки зору. 
Вони нагадують про те, що християни в минулому були осліплені такою же ненавистю і релігійним 
фанатизмом, які виявляють мусульманські терористи сьогодні. Подібно до деяких мусульманських 
екстремістів наших днів, християни в минулому зробили жахливі звірства, незбагненні для сучасних 
християн. 

Потрібно пам'ятати, що існуює також велика кількість терористичних організацій, заснованих на 
неісламських релігіях. Риси, характерні для ісламських угруповань, властиві також єврейським 
терористичним рухам, що з'явилися в Ізраїлі на початку 1980-х років. Члени цих груп черпали своє 
натхнення в проповідях рабина Мейра Кахане, який згодом організував власну організацію за назвою 
"Ках" (її зараховують також до націоналістичних організацій), для поширення радикальних ідей, що не 
терплять компромісу. Вони полягали в наступному: створення міфічного образу євреїв як жертв, що 
довго вели активну боротьбу проти усього світу, налаштованого проти них; євреї були оточені 
ненависниками, таємними антисемітами в США, кровожерливими арабами усередині і за межами 
Ізраїлю. Єдино можливим способом виживання в цих обставинах було ведення активної військової 
діяльності, що є правом на самозахист. Однак інтереси Кахане простиралися далі розуміння безпеки, і він 
використовував містичні іудейські уявлення, що виправдовували негативне, а то й агресивне поводження 
з арабами. Він вважав, що небажання розбиратися з арабами принесе непоправні лиха євреям. Ворогів 
він бачив не тільки серед мусульман, але і серед самих євреїв – серед ізраїльського світського 
керівництва. Наприклад, Амір, що здійснив убивство Іцхака Рабина, отримав своє благословення від 
рабинів, які вважали прем'єра духовним ворогом євреїв.  

У США існує вчення Домініона, яке стверджує, що Армагеддон неминучий. Це вчення є найпізнішим 
тлумаченням доктрини християнського єднання. Домініоністи вірять, що кожна людина зобов'язана 
прискорити рятування людства від гріхів, активно сприяючи поверненню Месії на Землю. Це вчення 
було розроблено в 1980-х роках.  

Секта "Аум Сьонрике" ("Вища істина") була заснована в 1987 році Секо Асахара у Японії. У 80-х 
роках його посягло видіння: Бог передав йому "вість, що він обраний для того, щоб "повести армію 
божу". У главу кута цей рух ставить насильницьке підкорення індивідуальної волі людини релігійному 
статуту, трактування ж статуту визнається вірним винятково у версії натхненників терористичної 
організації. Самим же яскравим фактом, що суперечить гуманістичним принципам, є принцип 
насильства стосовно іншого в сполученні з проголошеними релігійними мотивами цього насильства. 
"Убивство допомагає і жертві, і убивці знайти порятунок. Ті, хто вірить у настання судного дня, 
вважають, що чим раніш наступить царство Антихриста, тим скоріше буде зруйнований продажний світ, 
восторжествують нові небеса, ... усе стає дозволеним, зло перетворюється в добро" [13: 206]. 

Необхідно, на наш погляд, почати розробку міжнародної освітньої програми, покликаної викрити 
аморальність і ганебність усіх форм релігійної нетерпимості. Програма може бути реалізована в 
наступних напрямах. 

1. Духовні особи, що очолюють різні галузі великих релігій світу, повинні привселюдно попросити 
вибачення перед представниками інших конфесій за злочини, зроблені цим відгалуженням у минулому. 
Приміром, Папа Римський Іоанн Павло II проводить різні акції доброї волі стосовно православної церкви 
(передача ікон і інших надбань). Він засудив США за початок воєнних дій в Іраку. Сакральні тексти 
потрібно цими особами тлумачити таким чином, щоб надалі таке трактування не було використано для 
розпалення конфліктів. Приміром, у Біблії є суперечливі положення реакції на агресію: "...зуб за зуб..." і " 
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...якщо тебе вдарили по лівій щоці, підстав праву...". Главам християнських церков варто спростувати 
перше висловлювання і затвердити вірність другого. 

2. Просвітницькі програми необхідно наповнити інформацією про неагресивний зміст релігії. 
3. У навчальному курсі "Релігієзнавства" варто вивчати також випадки релігійного тероризму в 

кожній окремо узятій досліджуваній релігії, щоб ніхто не мав права через незнання обвинувачувати 
представників інших конфесій у протиправній поведінці, а до іновірців ставилися терпиміше. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Алексенко Д.М. Актуальность новых подходов в борьбе с терроризмом // Мировое сообщество против 
глобализации преступности и терроризма. – М.: "Международные отношения", 2002. – С. 7-10. 
2. Антонов В.Н. Современный терроризм: теория и реальность // Азиатско-Тихоокеанский регион. Экономика. 
Политика. Право. – 2002. – № 2. – С. 39-42. 
3. Асанов Т.Б. Формы терроризма и методы (способы) реализации террористических акций // Терроризм: 
современные аспекты. Сб. науч. статей. – М., 1999. – С. 123-129. 
4. Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма // Социально-гуманитарное знание. – 2001. – № 6. – С. 205-206. 
5. Беляев С.С. О борьбе с международным терроризмом // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 78-80. 
6. Гончаров С. Актуальные проблемы борьбы с терроризмом // Мировое сообщество против глобализации 
преступности и терроризма. – М.: Международные отношения, 2002. – С. 98-101. 
7. Кожушко Е. Современный терроризм. Анализ основных направлений. – М.: Харвест, 2000. – 325 с. 
8. Кудрявцев В.Н. Предупреждение терроризма //  Общественные науки и современность. – 2004. – № 1. – С. 89-
95. 
9. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. ІІ. – М.: "Русский язык", 1980. 
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1966. 
11. Революционный радикализм в России, век девятнадцатый. Документальные публикации / Под ред. Е.Л. Руд-
ницкой. – М.: Археографический центр, 1997. – 384 с. 
12. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. СПб: Наука 2001. – 415 с. 
13. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2002. – 292 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 26.08.2004 р. 

Давидов П.Г., Антипин Е.О. Терроризм как следствие религиозной нетерпимости: социальные и 
идеологические аспекты. 

В статье исследуется взаимосвязь религиозной нетерпимости и терроризма. Обосновывается 
необходимость международной образовательной программы, которая разоблачает аморальность 

религиозного экстремизма и раскрывает неагрессивную сущность религии. 

Davidov P.H., Antipin E.O. Terrorism As the Result of Religious Intolerance: Social-Philosophic and 
Ideological Aspects 

The article deals with the problem of religious intolerance and terrorism. It proves the necessity of the 
international education program that should expose the amorality of religious extremism and non-aggressive 

essence of religion. 
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ТЕРОРИЗМ ЯК ІРРАЦІОНАЛЬНА ФОРМА ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОГО ОПТИМІЗМУ 

Соціальний оптимізм як поліваріантна за своїм змістом рушійна сила людської діяльності містить у 
собі раціональні та ірраціональні начала. Різновидом ірраціонального, що набуває при відповідних 

соціальних умовах асоціального змісту, виступає тероризм. 

Серед різноманітних тем і проблем соціально-філософського дискурсу ХІХ-ХХІ століть не останнє 
місце займає дихотомія "соціальний оптимізм–соціальний песимізм". Оптимізм і песимізм як дві 
світоглядні парадигми людського буття, наповнюючись при відповідних обставинах конкретно-
історичним змістом, набувають з позицій загальнолюдських цінностей позитивних або негативних ознак. 
У гносеологічному плані така дихотомічність сутнісних сил людини не викликала поглиблених 
філософських дискурсів і тому не була самостійним об’єктом філософських досліджень. Проте 
онтологічний аспект песимізму та оптимізму зумовлює зосереджувати увагу не тільки на смислових 
значеннях їх суб’єктивного прояву. Онтологічним підґрунтям оптимізму є розвиток, прогрес соціальної 
реальності. А суб’єктивно оптимізм ґрунтується на знаннях, переконаннях і вірі, що цей прогрес 
збігається з сенсом-метою життя людини. У своєму суб’єктивному прояві оптимізм є консолідаційною 
силою функціонування раціональних та ірраціональних начал. Соціальний оптимізм ґрунтується і на 
раціональних, і на ірраціональних засадах. Ми розглянемо таку злободенну сьогодні форму 
ірраціонального оптимізму як тероризм і спробуємо з’ясувати його асоціальну спрямованість. 

Ірраціональне як духовний феномен був і залишається об’єктом аналізу, причому історія розвитку 
філософського знання фіксує різні уявлення про природу ірраціонального (А. Бергсон, Е. Гуссерль, 
М. Гайдеггер, І. Кант, С. К’єркегор, А. Шопенгауер, Б. Паскаль та інші). Як стверджує сучасний 
український філософ В. Ільїн, ірраціональне виявляє себе в двох аспектах: в першому – ірраціональне є 
таким, що цілком може бути раціоналізоване; в другому – ірраціональне визначається "в його 
абсолютному значенні як ірраціональне саме по собі, як таке, що в принципі ніколи і ніким пізнане бути 
не може" [1: 11]. 

Ірраціональне як гносеологічний феномен екстраполюється на соціальну дійсність. Причому 
ірраціональне виступає однією з рис не тільки пізнання соціальної діяльності, але й формою прояву, 
реалізації буття людини. Ірраціональне поряд з раціональним є органічною стороною людської 
життєдіяльності. Інстинкт, інтуїція, емоції, афекти, віра є тими ірраціональними сутнісними силами 
людини, що наповнюють соціальний оптимізм змістом, який не може бути повністю витіснений 
раціональними елементами буття. Звідси випливає необхідність, по-перше, усвідомити цю особливість 
соціальності як наявну; по-друге, гуманізувати ірраціональне в людині. 

Ірраціональне є "річ-в-собі", сутність якої являється нам у формах, заданих самою соціальною 
реальністю. Ірраціональне є фантом, який логічно осмислити неможливо, тому що існує воно лише в тих 
формах, які виробляє раціоналізована сутність життєдіяльності людини. Як стверджує Б. Рассел, 
ірраціональність буття була відома вже раннім піфагорійцям у формі квадратного кореня із 2 [2: 185]. 
Існують різні види ірраціонального, серед яких, на думку Ж. Гурвіча, існує ще один вид 
ірраціональності, який виступає для всіх як кордон, "межа логоса". Тобто те, що людині одного типу 
уявляється як звичне існування, може бути неприйнятне більшістю інших людей. Ірраціональність може 
набувати такого соціального змісту, який стає загрозою для існування самого людства і підриває 
онтологію суспільного буття, гіперболізує і деформує до девіантного стану соціальний оптимізм особи, 
соціальної групи і врешті-решт суспільства в цілому як самості. Саме з таких критеріїв можна оцінювати 
сучасний тероризм, який виступає останнім підґрунтям того, що існує за межею встановленого 
суспільством смислу життя людини. Парадокс ірраціоналізму полягає в тому, що він намагається 
утверджувати себе в соціальній дійсності за допомогою раціональних засобів, а тому "чистих" 
ірраціоналістів немає. Зокрема, такими формами ірраціоналізму є моральний релятивізм та нігілізм, що 
стали в ХХ1 ст. засобами виправдання тероризму. До ірраціональних форм можна віднести також 
випадково-масові явища в суспільстві, які досить вдало описані в психології мас Г. Лебона [3: 154, 179-
180]. 

Ми не ставимо за мету фронтальне обговорення всіх соціальних позицій тероризму, але при обраному 
предметі статті не можна уникнути теми про провідні соціальні установки тероризму. Тероризм на 
поверхні – яскравий індивідуалізм, асоціальна доктрина, в якій повністю ігнорується все звичне 
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суспільне життя. Терористи – це ті, хто виключає себе із повсякденного суспільства і способу життя та 
влаштовує деякий надзвичайно особливий тип існування, за яким  покидають реальний світ, щоб 
створити новий, містичний соціум, який з’єднує їх узами молитви і відданості Всевишньому. 

Подібне поняття містичного соціуму імпліцитно існує і в православній аскетиці. Проте православний 
аскетизм не вдається до крайніх, причому антиморальних та агресивних способів єднання з 
божественним. А цей шлях реалізації терористами свого сутнісного призначення, яким вони вважають 
актуальне злиття з Аллахом через самознищення та знищення іновірців, є ілюзорним. З іншого боку, він 
існує лише для обраних (чи призначених), тих, хто виключає себе зі звичного способу життя і влаштовує 
надзвичайно особливий спосіб буття. Свідомість таких індивідів набуває специфічної дуалістичної 
структури, в якій внутрішній шар зберігає молитву як дію, а зовнішній шар зазвичай забезпечує 
повсякденне, нічим не примітне життя в суспільстві. Іншими словами, участь у соціальному житті ще не 
означає внутрішнього, сутнісного включення терориста в суспільно-значимі форми буття і може бути 
чисто формальною, зовнішньою, "зряшною". 

Заради об’єктивності слід зазначити, що рудименти суспільного, вірніше, "колективного" життя були 
навіть у суворих християнських схимників, але відношення у таких аскетів було суто формальним, 
безучасним та пасивним. На відміну від них, терористам притаманна активна асоціальна форма 
ставлення до навколишнього середовища. Вони проживають начебто у двох світах, один з яких 
демонструє крайнє соціоненависництво. 

Доречно нагадати, що православне християнство ніколи не задовольнялося процесом особистого 
спасіння індивідуальної душі, а завжди займалося спасінням усіх. Тобто в християнстві існує так званий 
духовний колективізм, який ще Ф. Достоєвський виразив думкою: "Всі відповідають за всіх". Така 
сутність християнського оптимізму. Правда, останній також за відповідних обставин перероджується в 
абсолютизований потяг до соціальної перебудови, тобто у фанатизм революційний. І це дійсно так, якщо 
взяти за критерій соціально значимих дій людини саме життя, життя як самоцінність. У такому ракурсі 
аналізу терористичні акції, які стали масовим соціальним явищем і способом конструювання нових форм 
цієї реальності, і є тією самою ірраціональною реальністю буття. 

У той же час самі дії учасників терористичних акцій можуть бути проінтерпретовані як цілком 
раціональні при ірраціональності самої мети практичних дій. Така ірраціональна за проявом форма 
соціального оптимізму наштовхується на протидію інших, раціональних за технологією втілення 
ірраціональних замислів, наповнених історичним оптимізмом. Відбувається зіткнення різних 
соціокультурних типів оптимізму, які проявляються через соціальні технології. Саме тут ми можемо 
побачити глибоку різницю типів духовності релігійного оптимізму християнського та ісламського і їх 
асоціальних форм не тільки мислення, а й реальних вчинків як проявів ірраціональності. Тому пряме 
протиставлення західної культури як раціональної, яке ми інколи зустрічаємо в міркуваннях, на 
противагу начебто ірраціональній східній, є, щонайменше, інтелектуальним невіглаством.  

Складність ситуації  з тероризмом полягає в тому, що в сучасних умовах порушена не тільки ієрархія 
перших життєвих потреб людини (в самозбереженні, стабільності, безпеці, свободі від страху, потребі 
продовження роду). Асоціалізація таких потреб веде до зміни функцій соціальних інститутів, які повинні 
ці потреби формувати. 

Загальноприйнятою є точка зору, згідно з якою ірраціональне в соціальному сприймається як 
руйнівне, вороже у відношенні до "свого", "нашого" способу життя. Тому поділ соціокультурних систем 
на раціональні та ірраціональні за ідеологічною ознакою, на нашу думку, є також обмеженим. Насправді 
ірраціональність притаманна різним соціокультурним системам, а не якійсь одній, обраній (чи названій) 
такою. Будь-яка соціокультурна система ірраціональна по-своєму і для свого конкретного історичного 
часу. І в той же час жодна з них не демонструє абсолютної ірраціональності тих дій та рішень, через які й 
проявляється ця ірраціональність. Інакше бути не може і не буває. Тобто якщо брати до уваги відносність 
раціонального та ірраціонального, то будь-який вид ірраціонального, навіть магія, може бути 
раціоналізований. Для первісних людей магічність сприйняття світу мала раціональний зміст тому, що 
відповідала рівню доцільності того часу. Оцінка й визначення ірраціональних аспектів соціуму суттєво 
залежить від того, в контексті яких критеріїв ведеться такий пошук. Нами здійснена спроба через 
загальнолюдські цінності визначити зміст ірраціональності такої форми соціального оптимізму, як 
тероризм.  
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Довгань А.А. Терроризм как иррациональная форма проявления социального оптимизма. 

Социальный оптимизм как поливариантная по своему содержанию движущая сила человеческой 
деятельности содержит в себе рациональные и иррациональные начала. Иррациональной формой 

проявления социального оптимизма выступает терроризм. 

Dovhan A.А. Terrorism As an Irrational Form of the Display of Social Optimism 

Social optimism as a polyalternative motive power of human activity comprises rational and irrational elements. 
Terrorism projects an irrational form of the display of social optimism. 
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ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ, ВІРА, ПСИХОЛОГІЯ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ 

Стаття присвячена аналізу основних підходів до осмислення християнської моралі, віри та психології. 
Розглянуто філософсько-богословські особливості природи людини, як певна світоглядна традиція. У 
статті окреслено нові підходи до неоднозначної оцінки співвідношення християнської моралі та 

християнської психології.  

Духовний і душевний світ людини є предметом вивчення психології. Тому тема нашого дослідження 
неминуче торкається психологічного аспекту розгляду філософсько-антропологічних проблем. 
Психологічні проблеми людини до виникнення психології були предметом "піклування церкви", їх 
вирішенням традиційно займалися священнослужителі. І сьогодні священик для багатьох християн 
посідає те місце, яке секуляризоване суспільство відводить психоаналітику. Тому представляється 
необхідним розглянути точки перетину психологічних і теологічних підходів у розумінні людини. 

Між науковою психологією і богословськими дисциплінами існують серйозні методологічні 
розходження у розумінні людини: 

1. Наукова психологія вивчає психіку як особливий апарат, який допомагає людині в її орієнтуванні у 
світі та відображенні дійсності. Особистість – це психологічний інструмент знаходження людиною самої 
себе. Психіка – не вся людина, тому що людина – набагато більша за прояви її душі, феномени 
внутрішнього світу. 

2. У богослов’ї головний предмет вивчення – не психіка людини, а "людина в Бозі", її цілісність, сенс 
і призначення. Особистість співвідноситься з людиною, людина співвідноситься з Богом, є Його образом 
і подобою. Методологія богослов'я не придатна в науковій психології, так само як є блюзнірством 
напряму переносити психологічні методи на релігійні предмети. 

3. І в психології, і в богослов’ї є система твердих підвалин, і те й інше – форми людської свідомості, 
розуміння дійсності. Але основи їх різні: у психології аналіз іде за окремими параметрами та фактами, в 
богослов'ї – аналізується цілісна подія, явище. У психології застосовується максимальне відсторонення, 
фіксація факту, в релігії – живе співпереживання, включеність у переживання. 

У психологічних і богословських методах пізнання людини існують свої закономірності та своя 
внутрішня логіка. Зовнішня інтерпретація – в обох випадках неоднозначна, тому що через одну крапку 
можна провести безліч інтерпретативних ліній. Отже, у психології і теології різні предмети осмислення і 
різні форми інтерпретації проблеми людини. Форми їх співвіднесення – це коректне співвіднесення 
рівнів їх взаємодії і зв'язків. 

 Сучасна психологія стосовно проблеми людини ходить ніби по колу, і сьогодні вона повертається (на 
новому, звичайно, рівні) до того, з чого починалася. Психологія почалася з розриву з філософією, 
етикою, теологією, з утрати поняття душі, з постулату природничо-наукового підходу до людини як до 
об'єкта, речі серед речей, з деградації, редукції духу до матерії, сугубої об'єктності, тілесності. Душа і 
дух надовго зникли з поля уваги, вірніше, стали розглядатися похідними, вторинними від матеріального 
(тілесного, речовинного) світу. "Похідні" при цьому виявилися настільки несхожими на свої колишні 
першообрази, що, зрозуміло, були і названі по-іншому: потреби, мотиви, комплекси і т. ін. Зараз 
поступово позначається поворот – якщо не до душі в її повному розумінні, то, принаймні, до духовності, 
до духовних проявів людини, і опорою цьому стає гуманітарний підхід. Світ людських почуттів, 
переживань усе більш зміщується в центр зацікавлення психологів. Змінилися і наукові терміни. У 
психологію нині допущені такі поняття, як милосердя, жаль, любов, надія тощо. Наступний 
передбачуваний крок – це співвіднесення з граничними питаннями про сутність людини, зміст і 
призначення її життя. Психологія майже через століття знову зустрічається, співвідноситься з 
філософією, з етикою і за певних умов може стати морально зорієнтованою. Розгляд основ моральності 
веде, у свою чергу, до питань віри, зумовлює необхідність повернення до поняття душі в її релігійному 
розумінні.  

У сучасній психології відомий дослідник Б. Братусь виділяє три лінії, три варіанти ставлення до 
проблеми людини: 

1. Гуманітарна лінія, яка, по суті, не має конкретно-ціннісної точки опори поза самою собою, але 
покликана розширити можливості свідомості, визволити місце для духовного росту, для саморозвитку, 
самоактуалізації особистості тощо.  

2. Лінія моральної психології, яка не замикає особистість у самій собі, не робить її існуючою заради 
себе самої і свого росту, але дає визначення її сутності, яке виявляється поза розумінням людського 
розвитку, для досягнення якого вона є необхідним і унікальним інструментом.  
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3. Лінія християнської психології, яка припускає визнання абсолютних основ моральності, свідому 
орієнтацію на християнське уявлення про людину, християнське розуміння її сутності і розгляд розвитку 
як шляху наближення до цього образу (так само коли мова йде про аномалії, відхилення від 
християнського шляху, про способи їх коректування) [1: 78-108].  

Ці три підходи нами розуміються не як ворожі один одному, а, в певному змісті, як спадкоємні, де 
наступний не знищує попереднього, а вбирає в себе, додаючи новий принцип розгляду, добудовуючи до 
цілого образу людини. Зростання це має свої закони і терміни. Що стосується нинішнього часу, то не 
можна не погодитися із слушним зауваженням російського письменника О.І. Солженіцина: "… Нам 
сьогодні більш за все потрібно піднятися спочатку на моральний рівень, а потім вже на релігій-
ний" [2: 152].  

Зупинимося докладніше на християнській психології, оскільки в її основі лежить християнська 
антропологічна традиція. Б. Братусь цілком слушно підкреслює, що введення в сучасну психологію 
релігійного розуміння душі не призведе до підміни психології теологією: "Душа в релігійному розумінні 
не входить, не вміщується у психологію, так само як не розчиняє психологію в собі, релігійно-
філософський і конкретно-психологічний рівні не зводяться один до одного, не підмінюються один 
одним, але їх взаємне визнання, встановлення зв'язку, співвіднесення – умова і форма їх живого 
відображення" [3: 28].  

Якщо ж ми будемо розуміти психічне (мислення, пам'ять, сприйняття) як інструмент прояву людської 
суті, то тоді філософське, богословське розуміння цієї суті – не перешкода, а найважливіша умова 
наукових розробок, оскільки останні визначають масштаб і зміст у культурі, а перші – психологічне 
співвіднесення і ґрунт.  

Якщо ми говоримо про моральний закон, то неминуче постає питання про його підстави: відносні 
вони чи абсолютні; тимчасова і змушена угода, суспільний договір, суб'єктивна думка чи абсолютне 
Богом дане встановлення? Це питання релігії, тобто питання науково не обговорюване. Але воно було і 
залишається надзвичайно істотним для конкретного психологічного функціонування будь-якої людини. 
Тут так само як у взаєминах психології з етикою: є вектори і лінії, які у психології і релігії тісно поєднані 
й співвідносні. 

Що ж у цьому контексті складає "загальну територію", постає предметом пересічного розгляду? Це 
насамперед віра. Віра – безсумнівний психологічний факт, передумова здійснення, необхідна підтримка, 
умова будь-якої скільки-небудь складно організованої людської діяльності та активності. Якщо 
сприйняти світ зовсім реально, інформативно точно, з усіма його небезпеками, поворотами долі, 
раптовістю хвороби і смерті, то можна завмерти чи слідом за поетом вигукнути: "Кто смеет молвить "до 
свиданья" сквозь бездну двух или трёх дней?". А ми сміємо, тому що звично віримо в своє завтра і 
післязавтра. Без цього зупинилося б наше життя. Отже, віра – це аж ніяк не тільки релігійний феномен. 
Механізмом віри підтримується й емоційно запам'ятовується образ, існування і здійснення якого лише 
імовірно, але який через свою наочно-почуттєву представленість свідомості робить нереалізоване в 
дійсності суб'єктивно реальним, недосяжне – очевидно досяжним, майбутнє – сьогоденням. Віра при 
цьому має зовнішні, відмічувані іншими ознаки її присутності в людині, але її буття, наявність – 
усередині. Те, що людина вірить, вона свідчить насамперед собі і лише побічно, через себе – іншим. 
Довести іншому предмет, образ віри до кінця не можливо, тому що з зовнішньої позиції він завжди лише 
ймовірний, але не доказово достовірний. Віру тому не можна роздобути ззовні, не можна передати 
наставлянням чи прикладом. Не можна вирішити, скажімо, що всі вірять у щось і тому відтепер я вірю. У 
дійсності неминуче вийде інше, що можна виразити формулою: "Всі вірять у це і відтепер я так вважаю, 
що я вірю". Про віру, звичайно, можна і потрібно думати, але її не можна придумати, створити 
міркуванням. 

У той же час очевидно, що внутрішня вірогідність не дається одномоментно. Вона вимагає 
спеціальної психологічної роботи, зусиль з побудови образу віри. Цей процес звичайно починається при 
майже рівних шансах, рівній мірі віри і невір'я, п'ятдесят на п'ятдесят. Віра в цих умовах повинна 
переборювати невір'я, оформити і зберегти образ усупереч неминучим сумнівам. Саме тут сфера 
виникнення, випробування і спокуси віри. Віра, яка переборює сумніви, міру невір'я, стає в цих умовах 
найбільш адекватною основою і допомогою. В той час як надія, готова виникнути при наймінімальнішій 
імовірності успіху, – слабка (але та, що вмирає останньою) підтримка. А впевненість (висока ймовірність 
успіху) вимагає виконання занадто багатьох умов, які далеко не завжди можуть бути надані реальним 
життям. 

Віра тісно пов’язана зі створенням смислу. Відома формула О. Леонтьєва, відповідно до якої 
особистісний смисл породжується відношенням мотиву (діяльності) до мети (дії) [4: 131]. Підкреслимо 
однак, що йдеться про особистісний смисл замкнутої на собі діяльності, тоді як, переходячи до 
загальніших смислів, ми зіштовхуємося з іншими умовами породження. У складних формах активності 
людина діє не заради досягнення самого по собі предмета потреби (чи мотиву, за О. Леонтьєвим), вона 
діє заради цілісного образу нового життя, в котрий буде включено цей предмет. І в цей образ (згадаємо – 
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суто ймовірний в дійсності) людина повинна повірити, прийняти його як вже існуючий, який впливає на 
сьогоднішнє життя, супроводжує його.  

Усі ці психологічні викладки цілком застосовні до аналізу релігійної віри. В основі її також 
відновлення в собі Образу, який вказує шлях, що ніколи не може бути до кінця доведеним, як теорема (в 
даному випадку, як теодицея). Образ цей, хоча це може звучати як блюзнірство, так само об'єктивно 
ймовірний, і на безліч аргументів "за" знаходиться стільки ж "проти". І знову – міра віри може 
дорівнювати мірі невір'я, і потрібно перемогти останню через зусилля і боротьбу. Зміст залежить від 
віри, і втрата її здатна позбавити сенсу буття. Зрозуміло, існують істотні відмінності між людиною, яка 
вірить (нерелігійна віра), і віруючою людиною (релігійна віра), однак зараз нам важливо зафіксувати 
єдність психологічної основи самого феномена віри, незважаючи на можливі серйозні розходження її 
форм. Даних розходжень ми тут стосуватися не будемо, оскільки це не стосується проблеми, яка 
розглядається. Відзначимо лише, що якщо нерелігійна віра, нерелігійні предмети, образи віри частіше 
співвіднесені, обмежені побудовою, смислозабезпеченням повсякденної діяльності, то віра релігійна за 
своєю суттю завжди підносить людину, прояснює її зв'язок з кінцевими, граничними питаннями життя і 
смерті, творячи, утримуючи духовну сферу як завершення людського образу. І знову підкреслимо: 
йдеться не про абстрактні філософські чи теологічні аспекти, а про аспекти психологічні, словом, про ту 
філософію і теологію життя, яка розігрується, відтворюється у психології, свідомості пересічної сучасної 
людини. Чудовий мислитель початку ХХ століття В. Несмєлов писав: "Усі вчені тлумачі релігії – і 
древні, і нові – чомусь цікавляться тільки одним, що саме коли-небудь думалося чи думається людині 
про Бога і звідки б людина могла почерпнути свої думи про Нього. А тим часом, думаючи про Бога, 
людина думає і про себе, і релігійна свідомість людини завжди і неодмінно є складовою частиною її 
самосвідомості" [5: 279-289].  

У цьому плані можна сказати, що форми релігії відображають сталі, ті, які пройшли перевірку 
століттями, відповіді на питання про людське існування, про сутнісні потреби людини, про саму 
наявність у ній особливого – метафізичного – простору. Згадаємо В. Франкла, який говорив про 
ноосферу чи духовний вимір людини. Він говорив про це не як відсторонений філософ, а як психолог, 
психотерапевт, який відчував цей простір у досвіді, причому в екстремальному досвіді перебування в 
таборі смерті [6]. Метафізичний вимір нерідко відчуває будь-який серйозний психолог, який занурюється 
в роботу з реальною людиною. Е. Фромм стверджував, наприклад, що зрозуміти індивідуального 
пацієнта чи будь-яку людину взагалі можна, лише з’ясувавши її відповідь на екзистенційне питання, її 
таємну "приватну релігію", оскільки велика частина того, що вважається "психологічними проблемами", 
– це лише вторинний наслідок базисної відповіді, а тому даремно лікувати до того, як була зрозуміла ця 
базисна відповідь – таємна "індивідуальна релігія" [7: 385]. Слід додати, що ця "індивідуальна релігія" 
може не збігатися зі свідомо заявленою релігійною приналежністю, може, нарешті, поєднуватися з 
повним запереченням будь-якої релігії, проголошенням атеїзму, але вона існує як реальний 
психологічний факт, реальна внутрішня опора людського життя. Більше того – опора непереборна, 
незамінна, хоча вона може змінювати свої назви, пояснення й інтерпретації. 

Однак входження в метафізичний простір, у сферу духовного виміру з необхідністю порушує питання 
про його природу, про ті ідеї, образи, цінності, які опосередковуються в символах (медіаторах), які 
складають цю сферу, будують і визначають її конструкцію та рух. Найбільш розповсюджена зараз 
позиція – це ставка на так звані загальнолюдські цінності, тобто цінності, ідеї, установлення, властиві 
всьому людству. Така цілком слушна позиція, адекватна моральній дії, психологічно та енергетично 
виявляється, однак є нерідко недостатньою, ніби вторинною щодо духовної сфери. Справа в тому, що 
будь-яка цінність, перш ніж стати "загальнолюдською", була "індивідуальною", виникла у певній 
культурі, в неї хтось вірив, за неї хтось страждав, свідчив про неї, її хтось відстоював, часом ціною 
життя. У цьому плані загальнолюдська цінність є "знятим" результатом живого культурного процесу. 
Духовна сфера є такою, для утримання якої як цілого потрібна напружена, висхідна енергія особистої 
віри, тієї самої індивідуальної релігії, про яку говорив Е. Фромм. Якщо ж врахувати, що ця сфера, у свою 
чергу, завершує й утримує людину як ціле в цьому світі, то роль і значення віри як умови свідомості і 
повноти буття стане особливо ясним. Згадаємо вигук одного з героїв Ф. Достоєвського: "Якщо Бога 
немає, то який я штабс-капітан?". Мова тут знову про психологію, а не про філософію, про безпосереднє 
відчуття, жах людини, що раптом уявила собі, що буде, якщо вона втратить кінцеву й одночасно 
безпосередньо нею пережиту підставу свого буття, свого реального життя, включаючи і штабс-
капітанство. Згадаємо й інші відомі слова Ф.Достоєвського: "Якщо Бога немає, то усе дозволено". Тут 
знову йдеться про усвідомлення наслідків утрати кінцевих і одночасно першопочаткових основ, 
психологічне утримання яких має на увазі роботу віри. 

У статті ми не можемо наполягати на тих підставах духовного життя, які поділяємо, але ми 
переконані в тому, що українці постали у християнській культурі (хоч і багаторазово були змушені 
відмовлятися від неї), і в ній варто шукати наші моральні і психологічні опори й підґрунтя. Центральним 
посередником, помічником, Образом цієї культурі є фігура Христа. І це має саме безпосереднє 
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відношення до психології людського розвитку. Зробимо покликання на В. Зінченко й Є. Моргунова, які 
після ретельного критичного аналізу різних видів опосередкувачів (медіаторів) духовного росту змушені 
визнати: "І все ж таки Августин був правий, говорячи, що справжнім медіатором є Боголюдина... Для нас 
вона справжня, тому що саме Боголюдина втілює й одухотворяє всі інші медіатори" [7: 362]. Рятівник – 
це фокус, виправдання і сподівання християнської культури, уособлення істинного образу, сутності 
людини, це той пункт, мета устремління, вище якої не можна поставити, але і нижче не повинно 
опускатися. З грецької "гріх" (амортано) – промах, невлучення, недосягнення мети. В широкому 
(граничному) розумінні дія, яка не спрямована в кінцевому підсумку до Христа, обертається в результаті 
(іноді віддаленому, не передбачуваному відразу) промахом, неосягненням змісту, задуму культури і 
задоволенням помилковими, минущими, порожніми цілями. Тому нам видається не випадковим, що 
психологія, яка назвала себе моральною, сьогодні все частіше визначає себе як християнська психологія. 
Якщо традиційна психологія розуміє моральний розвиток як норму, дороговказ, головну умову здоров'я 
особистості і розглядає іншу людину як самоцінність, то християнська психологія додає до цього 
уявлення про кінцеві, абсолютні підстави такого вибору не тільки загальнолюдську, а й сакральну 
цінність, розглядаючи людину як образ і подобу Божу.  
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Жаловага А.С. Христианская мораль, вера, психология: точки пересечения. 

Статья посвящена анализу основных подходов к осмыслению христианской морали, веры и психологии. 
Рассмотрены философско-богословские особенности природы человека как определенная 

мировоззренческая традиция. В статье очерчены новые подходы к неоднозначной оценке соотношения 
христианской морали и христианской психологии.  

Zhalovaga A.S. The Christian Morality, Faith and Psychology:  the Points of Intersection 

The article analyzes the main approaches to the issue of Christian morality, faith and psychology. It examines 
the peculiarities of traditional philosophic and theological worldview of human nature. The emphasis is made on 

the new approaches to the complex definition of Christian morality and Christian psychology. 
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ІДЕОЛОГІЯ І СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

У статті розглядається ідеологія як важливий чинник формування і функціонування базових цінностей 
громадянського суспільства в Україні, обґрунтовується теза, що процес модернізації з властивим йому 
підвищенням ролі науки і новітніх технологій у суспільному життя на тлі послаблення світоглядного і 
нормативного компонентів ідеології з необхідністю призводить до зростання значення її легітимного й 

ідентичнісного аспектів. 

Проблема консолідації українського суспільства, поза сумнівом, існує і є актуальною, бо власне 
консолідації у сучасній суспільній практиці не спостерігається. Першочерговою причиною такого стану 
слід вважати відсутність інтегративної ідеології, навколо якої могли б гуртуватися соціальні верстви і 
групи попри їх приватні інтереси. Громадянське суспільство характеризує плюралістичний тип 
співіснування, організації і захисту групових інтересів, їхніх відносин з державою. У такому суспільстві 
соціальні групи проявляють себе як групи інтересів громадян, які існують і функціонують тому, що всі 
його члени поділяють загальноприйняті усіма цілі, норми, цінності, а це передбачає взаємозалежність 
членів груп інтересів у справі реалізації спільних інтересів і цілей.  

Як відносно систематизована сукупність уявлень, поглядів, сутнісною рисою яких є функціональний 
зв’язок з інтересами і спрямуваннями соціальних груп, ідеологія є невід’ємним функціональним 
компонентом громадянського суспільства, однією з важливих несучих його конструкцій. Постаючи 
теоретичною формою обґрунтування та легітимізації суспільних цінностей, ідеологія з точки зору 
функціональної ролі в суспільстві – це суспільний інтегратор і координатор у вирі відцентрово 
спрямованої свідомості окремих соціальних груп. Подібно до того, як держава виступає інтегратором і 
координатором суспільного буття у вирі різноманітних інтересів і потреб окремих людей та соціальних 
груп, так і ідеологія є координатором та інтегратором у вирах свідомісного та світоглядного полів, що 
взаємодіють і взаємозалежать від потреб, інтересів та цінностей людського життя.  

У зв’язку із заідеологізованістю і моноідеологічністю комуністичного ладу в перші роки незалежності 
ідеологія піддалася певному науковому остракізму, ідеологічна проблематика часто "випадала" з поля 
наукових інтересів, а сам термін набував негативного відтінку. Дослідники якщо і зверталися то цієї 
проблеми, то переважно в ракурсі розгляду й аналізу тоталітарної ідеології. Нерідко цю проблему 
намагалися вирішити, не включаючи ідеологію до складу значимих інституціональних утворень або ж 
відводячи їй незначну роль. 

Дослідження ідеологічного простору сучасної України, пошуку об’єднавчої ідеології українського 
суспільства та визначення її певних елементів знайшли відображення у працях вітчизняних 
суспільствознавців А. Білоуса, О. Валевського, І. Гаврилюка, О. Глотова, О. Гоша, В. Заблоцького, 
В. Корнієнка, В. Кременя, І. Кресіної, В. Лісового, О. Лановенка, М. Михальченка, І. Попової, В. Ребкала, 
Ф. Рудича, П. Ситника, В. Скуратівського, С. Телешуна, у дисертаційних роботах О. Заздравної, 
В. Тарана, Р. Войтовича, І. Смагіна та ін. 

Звернення до проблематики ідеології в контексті становлення громадянського суспільства в Україні є 
актуальним як на рівні теоретичного осмислення, так і на рівні практичного втілення й засвоєння 
найбільш сприйнятливих та адекватних сьогоденню її положень. Як соціальний феномен ідеологія 
потребує розгляду як мінімум у двох аспектах: онтологічному і гносеологічному. В онтологічному 
аспекті ідеологія постає як один із базових соціальних інститутів, а в гносеологічному – дослідження 
ідеології передбачає вивчення ідеологічних компонентів українського суспільства. 

Як відомо, громадянське суспільство – це сфера спілкування, взаємодії, різноманіття взаємин вільних 
і рівноправних індивідів в умовах ринку і демократичної правової державності. Більш точно в сучасній 
соціально-політичній теорії це суспільство визначається як сукупність міжособистісних, сімейних, 
етнічних, економічних, культурних, релігійних, правових, моральних відносин, що відображають їх ідеї і 
закріплюють у суспільних інститутах, що розвиваються і функціонують поза межами держави і без її 
прямого втручання.  

Громадянське суспільство формується "знизу", спонтанно, як результат розкріпачення індивідів, 
перетворення їх у вільних громадян-власників, що мають почуття власної гідності й готові взяти на себе 
господарську і політичну відповідальність за свої дії. Для нього характерні насамперед горизонтальні 
зв'язки в економічній і культурній сферах. 

Економічною основою громадянського суспільства є наявність приватної і колективної (недержавної) 
власності. 

Соціальною основою громадянського суспільства виступають соціальні групи (зокрема, класи), що 
мають різноманітні інтереси. Це зумовлює значну роз'єднаність громадянського суспільства і властиву 
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для нього конкурентність і навіть боротьбу індивідів. Роз'єднаність громадян переборюється об'єднанням 
їх у різні партії, угруповання й асоціації, а індивідуалізм і конкурентність у їхній діяльності поєднуються 
з відносинами взаємної довіри і співробітництва, здатністю йти на компроміси, поміркованістю і 
толерантністю. Їм не байдужі також суспільні проблеми, вони зорієнтовані на громадські справи. 

Політико-правову основу громадянського суспільства утворюють політичний плюралізм, 
демократичне законодавство. Права людини захищені в такому суспільстві законом; вони мають 
пріоритет стосовно прав держави.  

І, нарешті, духовною, культурною і моральною основою громадянського суспільства є базові 
суспільні цінності, що слугують гуманізмові, формуванню особистості громадянина – вільного і 
діяльного, але такого, який дотримується загальноприйнятих суспільством соціальних норм [1: 454-459].  

Значну роль у формуванні і функціонуванні базових цінностей громадянського суспільства відіграє 
ідеологія. Громадянське суспільство не може успішно функціонувати і розвиватися без відповідної його 
цілям, соціально-економічним і соціально-політичним умовам, культурним традиціям ідеології. У 
протилежному випадку її роль буде виконуватися випадковими, запозиченими духовними утвореннями, 
які відображають чужий досвід. Ідеологія є одним із обручів, який зміцнює і надійно скріплює 
громадянське суспільство, забезпечує політичну та соціальну стабільність. 

Динамічно розвивається те суспільство, що має ідеологічний стрижень, зрозумілий кожному його 
громадянинові. Ще М. Вебер визначав ідеологічне конструювання як механізм "легітимності": 
суспільство утримується як єдине ціле не просто через практичну необхідність і спільність інтересів; 
його поєднує ідея, що виправдує встановлений соціальний порядок [2: 511-534].  

У розумінні ідеології сьогодні стає самоочевидною необхідність звільнення від уявлення про неї як 
відображення класових і ширше – групових інтересів. Цей підхід, який до недавнього часу домінував у 
вітчизняному суспільствознавстві, є однобічним: він фактично зводить усі функції ідеології лише до 
однієї. У класичному марксизмі ідеологія – система ідей, що забезпечує панування одного класу, однієї 
соціальної групи, над іншими. Однак не менш важливими є й інші соціальні функції ідеології – творення 
тієї або іншої моделі соціального світу і місця людини в ньому; підтримка або підрив соціальних норм і 
цінностей, зміцнення або послаблення соціального порядку; загострення або пом’якшення соціальних 
конфліктів; забезпечення конкурентної (боротьба або співіснування) взаємодії з іншими ідеологіями. 
Ідеологія визначає перетворення, розвиток і функціонування суспільства, директиви людської діяльності 
і поведінки особистості в соціальному світі [3: 451-453]. 

Однобічність, вузькість підходу до ідеології лише як відображення групових інтересів ґрунтується на 
тому, що звертається увага лише на один із факторів, що, звичайно ж, впливає на формування і 
функціонування суспільної ідеології. Але при цьому поза межами дослідницького підходу залишається 
та обставина, що ідеологія – це певна сукупність ідей, образів, знаків.  

Творення і функціонування ідеології пов'язане з формуванням і розвитком певних знакових систем. У 
той час як моделі науки відображають природні й технічні системи, знакові моделі ідеології є 
"програмами організації людської діяльності", подібно до того, як гени є програмами розвитку 
біологічних організмів. І якщо знання про природні об'єкти відображає діяльність людини не явно, через 
призму матеріальної практики, то знання гуманітарне прямо пов'язане з розумінням їхньої природи. У 
гуманітарних і суспільних науках можна виділити пласт теоретичного знання, спеціально спрямованого 
на вияв істотних аспектів людської діяльності. Це і є, у першому наближенні, ідеологія [4: 3].  

Відомо, що цінності є стандартами, стосовно яких відбираються цілі будь-якої соціальної дії. Тому 
ідеологія спрямована на відображення і теоретичну систематизацію основних суспільних цінностей. 
Саме тому, що ідеологія відображає не тільки інтереси, а й цінності, і можлива суспільна ідеологія. 
Навіть у суспільстві, розколотому на класи, групи, прошарки з непримиренними класовими інтересами, 
можлива ідеологія, що відображає ті цінності, які є загальними для всіх соціальних груп. При цьому було 
б неправильно розглядати суспільну ідеологію тільки як "високочолий" інтелектуальний продукт, 
наполягати на абсолютній "нетеоретичності" повсякденної свідомості і представляти останню як 
суспільну психологію, на відміну від ідеології, як це мало місце в радянському суспільствознавстві. Вона 
також містить ідеї і простих людей, уявлення "людини з вулиці", сформульовані в "потоці 
повсякденності", у процесі "безпосереднього" (face to face) взаємодії людей, а не тільки ідеї професійних 
дослідників [5: 11-33]. 

Суспільна ідеологія часто і не є системою ідей, у якій останні організовані "науково", не 
суперечливим чином, відповідно до добре розроблених правил, на основі певних принципів. Сам процес 
творення ідеології має спочатку стихійний характер. Формування суспільної ідеології неможливе без 
широкого діалогу, в якому повинні брати участь представники усіх впливових суспільних груп, які 
відображають цінності як "верхів", так і "низів".  

Але оскільки ідеологія – це певна сукупність знакових систем, що формується і функціонує за 
власними законами, які значно відрізняється від законів розвитку матеріальних систем, то можна в 
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загальному виді виділити чотири основних аспекти функціонування ідеології в суспільстві – 
світоглядний, нормативний, легітимний та ідентичності.  

Взята у світоглядному аспекті, кожна ідеологія функціонує як певний світогляд, сукупність загальних 
поглядів на світ, людину, місце в ньому людини, відношення людини до світу і т. ін.  

У нормативному аспекті ідеологія відображає певні норми або "програми" діяльності та поведінки. 
Вона може відображати не лише наявні, уже реалізовані програми, але й майбутні зразки діяльності та 
поведінки. 

Розглянута в легітимному аспекті, ідеологія здатна або підсилювати, або послабляти існуючі в 
суспільстві відносини панування і підпорядкування, тим самим об'єктивно, часто всупереч бажанням її 
носіїв і творців, виражаючи групові інтереси. У цьому аспекті ідеологія – одна з функцій, змістовних 
характеристик взаємодії духовних утворень із соціально-економічними, соціально-політичними і 
соціокультурними умовами, що їх породили і які їх сприймають. Духовні утворення ідеологічні не самі 
по собі. Їх ідеологічність визначається характером їхнього виробництва і споживання у певних 
соціальних контекстах – їхньою роллю у встановленні відносин домінування, панування одних індивідів 
над іншими, одних груп людей над іншими групами. 

В аспекті ідентичності ідеологічні знакові системи цілком або частково допомагають конструюванню 
індивідуальної або групової "ідентичності", належності індивіда до певної групи (етносу, нації, класу) і, 
відповідно, формуванню в нього певних рис і якостей.  

Важливу роль у формуванні ідентичності грає "самооцінка" індивідом свого місця в суспільстві, в 
його соціальній структурі. Людська особистість є, з цього погляду, певним, доступним конструюванню, 
проектом, що може не тільки реалізовуватися в процесі творення біографії, а й змінюватися під впливом 
різних факторів, зокрема у результаті засвоєння нових цінностей, релігійного "просвітління", етичного 
або етнічного "відродження" тощо. Це правильно і щодо групової ідентичності.  

Ідеологічні знання і цінності організують, регулюють, спрямовують та інтегрують діяльність людей у 
духовній, політичній, економічній, соціальній і сімейно-побутовій сферах життя суспільства, поєднують 
країни з однотиповою ідеологією в цивілізації, спрямовують взаємодії між регіонами цивілізацій, 
забезпечують цілісність соціосфери в цілому. Ідеологічна влада наказує і керує діяльністю індивідів, а 
також координує і спрямовує діяльність державних, політичних, економічних форм влади суспільства. 
Ідеологічні організації розробляють і впроваджують у свідомість особистостей ідеологічне вчення, 
контролюють діяльність соціальних сфер у розвитку різних галузей влади в суспільстві. Ідеологічна 
структура, таким чином, є визначальною силою розвитку і функціонування всіх систем соціосфери 
громадянського суспільства. 

Виступаючи одним з базових соціальних інститутів, ідеологія в умовах стабільно діючої соціальної 
системи є основою суспільної інтеграції і консенсусу, а в умовах суспільства, що трансформується, – 
однією з визначальних детермінант напрямку і характеру транзиту. При цьому, якщо в стабільних 
суспільствах демократичної орієнтації вплив ідеології на суспільну свідомість слабшає, то в державах, 
які переживають процес модернізації або вибору шляхів подальшого розвитку, ці засоби духовної 
мобілізації відіграють зростаючу роль. Подібна ситуація властива, зокрема, і сучасній Україні. 

Однією з характерних рис сучасності, епохи постмодерну, стає функціонування засобів масової 
інформації, особливо їхніх електронних різновидів. Інколи в літературі, присвяченій проблемі 
модернізації суспільного життя, зустрічається теза, відповідно до якої процес модернізації, особливо в 
індустріально розвинених країнах, призводить до цілковитого усунення ідеології з суспільного життя – 
теза "кінця ідеології". Дійсно, одна з основних рис модернізації громадського життя – становлення 
світоглядного плюралізму, вираженого висловом: "коли вірять відразу в декількох богів, фактично не 
вірять в жодного". Проте при ретельнішому розгляді виявляється, що фактично йдеться не про знищення 
ідеології, а про її реструктуризацію. Послабляється не будь-яка ідеологія, а лише деякі її складові, а інші 
компоненти, про які буде сказано нижче, навпаки, підсилюються. Усе це відбувається завдяки 
становленню сучасних електронних ЗМІ [6: 10; 7: 3-173]. 

Світовий і український досвід засвідчують, що процес модернізації з властивим йому підвищенням 
ролі науки і новітніх технологій у суспільному житті з необхідністю призводить до послаблення 
світоглядного і нормативного компонентів ідеології, але не легітимного й ідентичнісного. Навпаки, 
значення двох останніх аспектів може навіть підсилюватися. Це відбувається насамперед завдяки тому, 
що сам процес модернізації пов'язаний з розвитком електронних засобів масової комунікації, що 
впливають на суспільні традиції – форми функціонування і збереження базових цінностей. У загальному 
випадку, як відомо, розвиток радіо і телебачення призводить до того, що традиції змінюються як мінімум 
із трьох боків: вони деритуалізуються, деперсоналізуються і делокалізуються. Електронні засоби масової 
інформації здатні додати тим або іншим локальним обрядам і традиціям загальнонаціонального 
характеру. Саме з цією обставиною пов'язаний новий ступінь у розвитку національної культури в епоху 
рефлексивної модернізації. Національні традиції та обряди поступово стають усе більш загальними й 
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одночасно однаковими. Різко зменшується ступінь їхньої розмаїтості. Вони значною мірою уніфікуються 
і деперсоналізируються, набуваючи загального характеру.  

Тому для пояснення різкого росту націоналізму в сучасному світі й особливо в посткомуністичних 
країнах Східної Європи недостатньо брати до уваги бажання індивіда втекти від динамізму сучасного 
життя, його реакцію на науково-технологічний прогрес. Це явище викликане не тільки і не стільки 
діяльністю політичних еліт, скільки прагненням до знаходження нової соціальної ідентичності замість 
утраченої піонерської, комсомольської, комуністичної, радянської тощо. Ідеться, таким чином, не про 
містичне "повернення до коренів", не просто про життя в національному або релігійному міфах, не про 
просту гальванізацію історичної пам'яті. Розглянуті процеси пов'язані зі свідомо конструйованою новою 
соціальною ідентичністю, знаходженням нових базових цінностей, з конструюванням, свідомою 
реконструкцією нових традицій і обрядів, що часто лише нагадують, але не копіюють старі.  

З цією функцією пов’язані й дві інші соціальні функції суспільної ідеології. По-перше, ідеологія 
прагне удержати, закріпити індивідів на їх історично певних щаблях у суспільстві. Вона адаптує людей 
до крайнощів соціального життя і необхідна для формування, трансформації і "теоретичного озброєння" 
індивідів відповідно до суспільних потреб. 

По-друге, ідеологія необхідна в силу надзвичайної складності суспільного життя, його хаотичності, 
заплутаності і непрозорості окремих соціальних механізмів. У всій своїй повноті і складності ці 
механізми зрозумілі тільки теоретикові-професіоналові. Звичайних же, рядових індивідів ідеологія 
озброює "картами" соціальної реальності, дозволяючи розібратися в загальних рисах у хитросплетіннях 
суспільного життя. Пересічні, рядові громадяни, у принципі, можуть розібратися в цих складних 
механізмах, але чисто практичні завдання виживання і здобування засобів існування, "заробляння собі на 
життя" утримують них від цього. Тому рядові громадяни мають потребу в надзвичайно спрощеному, 
згрубілому образі соціальної реальності, доступному повсякденній свідомості.  

Ідеологія пристосовує індивідів до виконання ними їхніх соціальних обов'язків за рахунок 
забезпечення ідеальної моделі всієї соціальної тотальності, відповідно схематизованій і препарованій для 
цих цілей. Оскільки така модель символічна і гранично спрощена, вона може послужити основою їх 
практичних дій. 

Послаблення нормативної функції ідеології пов'язано в епоху модернізації з неминучою значною 
соціальною стратифікацією суспільства, з виходом на арену соціально-політичної діяльності нових груп і 
соціальних верств, зі своїми власними нормами діяльності й поведінки. У результаті – виникнення 
соціальних конфліктів, з яких найбільш руйнівними для суспільства можуть виявитися конфлікти 
етнополітичні. Тому актуальною соціальною функцією ідеології є не тільки узгодження безлічі стихійно 
виникаючих норм і цінностей, а й теоретичне обґрунтування цього синтезу [4: 4]. 

Сьогодні загальновизнано, що однією з причин суспільно-економічної кризи, що переживає Україна, 
є відсутність чіткої інтегративної ідеології, яка б визначала основоположні принципи, довгострокові цілі 
та перспективи суспільних перетворень. Політичні сили, що здійснюють сьогодні владні функції, 
відмовилися від утопічних нежиттєздатних комуністичних догм, але ще не змогли виробити чіткої, 
зрозумілої своїм громадянам, близької їх прагненням і бажанням системи суспільних орієнтирів. 

Принцип ідеологічного плюралізму в умовах відсутності інтегральної (консенсусної) ідеології й 
занепаду інституціолізованих форм високоорганізованих систем соціального регулювання вносить 
суперечність у суспільну свідомість, а в багатьох випадках призводить до стагнації і навіть розкладання 
духовної, політичної, економічної, соціальної, сімейно-побутової сфер суспільства.  

Ідеологічний хаос формує хаотичну свідомість, поглинає і розчиняє у собі значеннєві, нормативні й 
ціннісні структури. У тій частині "суб'єктивного простору індивідуального духу, де повинні твердо 
посісти своє місце структури смислів, норм і цінностей, наступає темрява. Там, де повинні бути 
присутніми різноманітні ієрархії соціальних приписів, раціональності ясних імперативів, очевидності 
чітких смислів, панує хаос ірраціонального. В його сумбурній непросвітленості перевертаються смисли і 
розпадаються норми, здійснюється безпорядне бродіння, відбуваються дивні зміщення, що уражають 
своєю неодухотвореною абсурдністю" [8: 230]. 

У подібних умовах починається обвальне, лавиноподібне руйнування існуючих соціокультурних 
структур громадянського суспільства – релігійних і виховних інститутів, сімейних зв'язків, моральних і 
правових норм. Розпадаються практичні й духовні "обручі", що пов'язують людей протягом століть у 
різномасштабні спільності. Слабшають і втрачають свою нормативно-регулятивну силу правові 
імперативи, зростає число людей, що випадають з поля їхньої дії.  

Проблема ускладнюється відсутністю в сучасному українському посттоталітарному суспільстві 
"великої теорії", "великої ідеї". Раніше її роль виконувала комуністична ідеологія. Остання задавала 
стандарти для уніфікації суспільних цінностей і норм поведінки за рахунок указівки на "об'єктивні 
закони суспільного розвитку". Ці закони зумовлювали єдині, загальні і соціально значущі ідеали, що 
забезпечували просування до універсальної мети. У більш-менш соціально однорідному суспільстві ця 
мета задавала єдині стандарти для оцінки кожного соціального явища, "критерії суспільного прогресу". 
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Кожен процес розглядався як "прогресивний" або "регресивний" залежно від того, наближав він або 
віддаляв "світле майбутнє".  

Тому в цій ситуації визначальну роль можуть зіграти засоби масової інформації й організуюча їхню 
діяльність державна ідеологія. Останні можуть зіграти значну роль у створенні умов для суспільного 
діалогу. Результатом їхніх спільних зусиль можуть стати вироблення суспільного консенсусу і 
знаходження спільних точок дотику, спільних цінностей і ціннісних орієнтацій між різними групами і 
верствами, котрі ще не піднялися до усвідомлення своїх власних інтересів і не інституціалізувались у 
партії й організовані соціально-політичні рухи. 

Слід зазначити, що в нас ще не склалося громадянське суспільство в його традиційному розумінні, 
тобто таке, у якому більшість співгромадян поділяють єдину систему загальноприйнятих цінностей, 
моральних норм, міфів, цілей, суспільних ідеалів. Але воно може і не відбудуться, якщо всередині 
суспільства будуть існувати діаметрально протилежні вектори зацікавленості, коли різні його частини 
будуть мати протилежні ідеали та пріоритети.  

У цій ситуації зростає роль демократичних інститутів, що створюють умови для досягнення розумних 
компромісів між представниками різних соціальних груп, національних культур і релігійних конфесій. 
Щоправда, ці інститути, зокрема парламенти, можуть ефективно функціонувати тільки за умови 
існування розвинених політичних партій або масових суспільних рухів, що відображають цінності, 
норми й інтереси широких верств населення. Саме в цьому випадку консенсус "нагорі" – на рівні 
представників – може привести до широкої суспільної згоди "внизу". Але на практиці в країнах 
наздоганяючої модернізації і, зокрема, в Україні (як і в інших країнах Східної Європи) подібні партії та 
суспільні рухи часто відсутні. 

Оскільки ідеологічний простір сучасної України характеризується діаметрально протилежними 
ціннісними орієнтаціями, а також різними ракурсами і характером відображення суспільно-перехідних 
процесів, існує небезпека легітимації соціально неусталених, нестійких і незрілих ідеологічних парадигм, 
що не тільки не наближають наше суспільство до його соціальної і політичної консолідації, а й підсилять 
суспільний розбрід на найбільш глибинному його рівні. З метою попередження цієї ситуації світоглядно-
ціннісні орієнтації суб'єктів ідеологічних відносин повинні не тільки відповідати глобальній меті 
суспільного розвитку, а й бути співзвучні ментальній і національній складовій суспільної свідомості 
народу.  

Посттоталітарний досвід показує, що ідеологія здатна бути не тільки цементом, що скріплює 
індивідів, які можуть упорядковувати громадське життя, але й детонатором соціального вибуху і 
фрагментації суспільства на низку уламків різної величини.  

Сьогодні виникло нерозв'язне протиріччя: з одного боку, правлячим політичним класом України 
усвідомлюється необхідність створення об'єднуючої державної ідеології, а з іншого – є Конституція 
України (принципи якої непорушні), в статті 15 якої зазначено, що жодна ідеологія не може бути 
державною, а, значить, правлячою. Виходить, що необхідна об'єднуюча загальнонаціональна ідеологія, 
але вона не має права бути державною. Крім як абсурдною таку ідеологічну й соціальну ситуацію в 
Україні не назвеш. А якщо ідеологічний стан абсурдний, то і саме суспільство можна визначити як 
абсурдне. Хоча з цього приводу в коментарях до Конституції України і роз'яснювалося, що в статті 
підкреслюється лише рівність усіх ідеологій і що держава не може нав'язати громадянам якусь одну 
ідеологію, яку вони під страхом повинні поділяти, вивчати і пропагувати. 

В Україні сучасна державна ідеологія не має під собою домінуючих політичних сил, що виробляють 
відповідну ідеологічну "матерію", не має достатнього зв'язку державних установ з політичними силами, 
ще не вироблені основні цілі, методи, стратегія державотворення. Як видається, саме брак у нас 
об’єднавчої національно-державної ідеології є однією з причин розгулу сепаратизму, анархії, 
войовничого націоналізму та інших деструктивних тенденцій. Її відсутність призвела до штучної 
ідеологізації функцій регіонального рівня влади, до проблем свободи слова і розвитку інститутів 
громадянського суспільства, гальмує і духовно-культурний розвиток української нації та національних 
меншин. 

Наша демократія по суті характеру і тимчасового виміру є молодою демократією і з огляду на це – 
недостатньо зрілою. У такій ситуації згуртувати суспільство і державу може лише ідеологія. При 
відсутності офіційної державної ідеології особливо важливого значення набуває вироблення суспільної 
ідеології, тобто позадержавної, яка могла б об'єднати якщо не всіх, то переважну більшість українців 
навколо спільних цілей, завдань, намітити шляхи і способи їх досягнення.  

Водночас слід зазначити, що, на відміну від національної ідеології, в Україні уже визначилися 
основні напрямки або складової політичної ідеології. Це – сукупність ідей, теорій і поглядів, що 
виражають об'єктивну реальність з погляду й інтересів певних політичних сил, які намагаються 
переоблаштовувати цю дійсність у своїх інтересах. У цілому різні політичні ідеології виходять із двох 
полярних світоглядних концепцій – індивідуалізму і колективізму. Своє втілення вони знайшли в 
програмах різних політичних партій і суспільних формувань. Однак усі вони не відображають і не 



М.А. Козловець. Ідеологія і становлення громадянського суспільства в Україні 

 
41 

представляють стрижневу універсальну ідеологію, хоча деякі визначення цієї площини фігурують у 
документах політичних формувань. У цілому ж загальнодержавними інтересами будь-якої країни 
повинні бути сукупність усвідомлених і збалансованих потреб суспільства, держави, всього народу в 
різних сферах діяльності суспільства і держави.  

Досвід перетворень у перехідних суспільствах свідчить, що однією з найважливіших умов політичної 
стабільності є розробка довгострокової ідейно-цільової доктрини, якою керуватиметься держава у своїй 
діяльності. Виступаючи складовою процесу розвитку національної самосвідомості народу, державна 
ідеологія забезпечує інтеграцію держави і суспільства, цілісність усієї соціальної системи. У свою чергу, 
необхідною умовою розробки такого типу ідеології є досягнення того мінімального компромісу, який би 
відображав як згоду основних суспільних груп щодо характеру суспільного устрою і майбутніх 
перспектив розвитку, так і зняв би гостроту протиріч між "верхами" і "низами", між правлячим 
прошарком і основною масою населення. Тут особлива роль належить владним структурам, їхній 
здатності виражати інтереси громадян і виконувати взяті перед ними свої зобов'язання. 

Нам необхідно вибудувати свою ідеологічну систему, яка б надавала змісту тим змінам, що 
відбуваються в суспільстві, пояснювала і схвалювала їх, розкриваючи взаємозв'язок з національними і 
загальнолюдськими цінностями. За допомогою нової ідеології існуюча багатолика етнокультурна і 
політична спільність повинна усвідомити себе як український народ, своє місце і роль в історії людства. 
Таке важливе завдання може виконати не просто ідеологія класу, верстви, а інтегративна ідеологія, котра 
стала б кодексом згоди "незгодних" в окремостях етносів, соціальних груп, еліт, особистостей і яка 
виконувала б роль загальнонаціональної ідеології. Така інтегративна ідеологія буде діючою, якщо 
об'єднає ідеологічний плюралізм і загальну національно-цивілізаційну ідею.  
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Козловец Н.А. Идеология и становление гражданского общества в Украине. 

В статье рассматривается идеология как значимый фактор формирования и функционирования 
базовых ценностей гражданского общества в Украине; обосновывается тезис, что процесс 

модернизации со свойственным ему повышением роли науки и новейших технологий в общественной 
жизни на фоне ослабления мировоззренческого и нормативного компонентов идеологии с 
необходимостью ведет к возрастанию ее легитимного и идентичностного аспектов. 

Kozlovets M.A. Ideology and Ukrainian Civil Society Development 

The article considers ideology as an important aspect of forming and functioning of Ukrainian civil basic values. 
It grounds the thesis that modernization process, characterized by the leading role of science and modern 

technologies in social life, against the background of weakening of its life philosophy and prescriptive 
ideological components, necessarily leads to the growth of its legitimacy and identity aspects.  
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ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

У статті подано аналіз чинного законодавства щодо реалізації права на свободу світогляду і 
віросповідання в Збройних Силах України та запропоновано можливі шляхи його вдосконалення. 

Суспільні зміни в Україні ознаменовані здобуттям державної незалежності, відмовою від тоталітарної 
моделі політичного устрою і економічного ладу, що, в свою чергу, призвело до якісно нової ситуації в 
духовному житті України. За досить короткий час відбулася переорієнтація свідомості мільйонів людей 
на ті світоглядні і морально-етичні цінності, які раніше відкидалися офіційною загальнообов’язковою 
ідеологією. 

З отриманням у 1991 році незалежності Україна стала на шлях неухильного дотримання 
основоположних принципів свободи совісті як важливого елемента загальнолюдських цінностей і 
невід’ємних прав людини, що є ознакою відкритого демократичного суспільства. 

Значимість проблем, пов’язаних із утвердженням свободи совісті й функціонування релігії в 
суспільстві, в сучасному світі неможливо недооцінити. Релігійний чинник часто відіграє помітну роль 
при виробленні засад внутрішньої та зовнішньої політики держав, при вирішенні геополітичних проблем 
і т. д.  

У сучасному світі відбувається переосмислення і нове сприйняття базових людських цінностей, які є 
основою прав і свобод людини, її гідності та духовного суверенітету. До них належать і свобода думки, 
совісті та релігії. Свобода совісті перебуває в тісному взаємозв’язку із світоглядними основами буття 
людини і є природним невідчужуваним правом кожної людини на вільний, узгоджений з власною 
совістю вибір відповідних духовних цінностей і орієнтирів. Тому практична реалізація права на свободу 
світогляду та віросповідання в аспекті міжнародно-правових стандартів є важливим критерієм оцінки 
гуманістичної сутності держави, її демократичності. 

Світова і європейська спільнота визнала за необхідне закріпити в міжнародних документах 
положення про свободу світогляду та віросповідання, передусім у Загальній декларації прав людини 
(ст. 18), Конвенції про захист прав і основних свобод людини (ст. 9), Міжнародному пакті про 
громадянські і політичні права (ст. 18), а також у спеціальній Декларації про ліквідацію всіх форм 
нетерпимості та дискримінації на ґрунті релігії і переконань.  

Розвиток релігійного середовища нашого суспільства свідчить про динамічне зростання кількості 
релігійних інституцій, збільшення питомої ваги населення, інтегрованого в різні види церковної 
діяльності, співпраця з державними інститутами, розширення соціальної сфери, де присутність 
релігійних організацій є дедалі відчутнішою. 

У ст. 35 Конституції України чітко визначено право кожного громадянина на свободу світогляду та 
віросповідання, що включає свободу кожного сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
здійснювати релігійну діяльність. Важливим є положення Конституції про те, що в Україні церква 
відокремлена від держави, а школа від церкви і що жодна релігія не може бути визнана державою як 
обов’язкова.  

23 квітня 1991 р. в Україні було прийнято базовий закон, що регулює всі правовідносини, пов’язані зі 
свободою совісті й діяльністю релігійних організацій – це Закон України "Про свободу совісті та 
релігійні організації", зміни й доповнення до якого  вносилися  законами  19 лютого  і  23 квітня 1992 р., 
5 травня і 23 грудня 1993 р., 22 грудня 1995 р., 17 грудня 1996 р., 17 грудня 1996 р.  

Серед значної кількості проблемних питань будівництва України одне з чільних місць посідає 
творення власних збройних сил та їх законодавче забезпечення. Від самого початку існування 
національного війська вся його життєдіяльність була поставлена в чітко визначені правові рамки. 
Одними з перших актів Верховної ради незалежної України були: Концепція оборони та будівництва 
Збройних Сил України, закони України "Про оборону", "Про Збройні Сили України", трохи згодом – 
Воєнна доктрина.  

Сьогодні важливою проблемою в Україні є дослідження проблеми свободи совісті в Збройних Силах 
України. 

Це обумовлено: 
По-перше, специфікою військової служби як особливого виду державної служби, підвищених вимог 

до військовослужбовців, їхніх морально-ціннісних рис. 
По-друге, проблемою світоглядної орієнтації військовослужбовців, зумовленої розмаїттям 

світоглядних, релігійних парадигм в українському суспільстві. 
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По-третє, назрілою необхідністю використати духовно-моральний потенціал релігії,  багатий 
історичний досвід виховної роботи релігійних організацій у справі поліпшення морально-психологічного  
стану  військових  колективів,  відродження  духовності [1: 91]. 

Проблема реалізації свободи совісті в Збройних Силах України постає в центрі уваги багатьох 
дослідників,  зокрема  Є.І. Афоніна, М. Бабія,  В.Ф. Баранівського,  В.Є. Єленського, Р. Коханчука, 
Г. Селещука, М. Требіна, О. Уткіна, О.В. Шуби та ін. Мета нашої статті – дати аналіз чинного 
законодавства щодо реалізації свободи совісті в Збройних Силах України та сформувати можливі шляхи 
його вдосконалення.  

Як же сьогодні держава унормовує реалізацію права військовослужбовців на свободу світогляду і 
віросповідання? На наш погляд, це питання необхідно з’ясовувати за двома напрямками: громадяни, 
релігійні переконання яких суперечать виконанню військового обов’язку, та громадяни, які стали зі 
зброєю в руках на захист незалежності нашої держави. 

У ст. 35 Конституції України вказано, що в тому випадку, коли виконання військового обов’язку 
суперечить релігійним переконанням громадянина, то виконання цього обов’язку має бути замінене 
альтернативною (невійськовою) службою.  

Сьогодні законом, що регулює правовідносини віруючих і держави, є Закон України "Про 
альтернативну (невійськову) службу", прийнятий  12 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями 
прийнятий у новій редакції 18 лютого 1999 р. та  із змінами,  внесеними від 06.04.2000 р. 

До альтернативної служби громадян України включено галузі, що визначені постановою Кабінету 
Міністрів України № 360 від 30 червня 1992 р., а саме: соціального забезпечення, охорони здоров’я, 
охорони навколишнього середовища, житлово-комунального і сільського господарства. Цією ж 
постановою затверджено перелік діючих у країні релігійних організацій, віровчення яких не допускає 
користування зброєю та служби у Збройних Силах України. 

За час дії цього закону  на альтернативну (невійськову)  службу  було  направлено  майже  7,5 тис. 
громадян. На 1 січня 1999 р. альтернативну (невійськову) службу  в  Україні  проходили  3510  громадян,  
а  на  1 січня 2000 р. – 3190 [2]. 

На жаль, існуючий Закон суперечить не тільки свободі совісті, але й загальним правам людини. 
Згідно із ст. 6., для осіб, які за релігійними переконаннями не можуть йти служити на строкову службу, 
строк альтернативної служби становить двадцять сім місяців, а для осіб, які  мають повну вищу освіту з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,  магістра, – вісімнадцять місяців [3: 187]; і з другого боку їх 
однолітки, які призиваються на дійсну строкову службу згідно із статтею 23 п. 2 Закону України "Про 
загальний військовий обов‘язок і військову службу" – до 18 місяців [4: 189]. 

Через таку недосконалість молодим людям доводиться робити нелегкий вибір: 
1) або "зціпивши зуби", йти на альтернативну службу і віддати для цього двадцять сім місяців замість 

вісімнадцяти, при цьому терпіти можливі кепкування, приниження  як "неповноцінних " членів 
суспільства; 

2) або йти на дійсну строкову службу, а там нівелювати між правдою і неправдою, таким чином 
захищаючи свої власні переконання, що призводить до непорозумінь з командирами, до порушення 
військової дисципліни і т. д. 

3) або шукати шляхи, щоб не йти в армію. 
Якщо ж законодавство унормовує проблему виконання військового обов’язку громадянами, релігійні 

переконання яких відповідають чинному законодавству, то як же захищені законодавствам ті, які стали в 
ряди збройних формувань України. 

У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у статті 
6 сказано, що "військовослужбовці мають право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
відправляти релігійні обряди, відкрито висловлювати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні 
переконання.  

Ніхто не має права перешкоджати задоволенню військовослужбовцями своїх релігійних пот-
реб…" [5: 190]. 

У частині ІІІ статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 
року підкреслюється, що "командування військових частин дає можливість військовослужбовцям брати 
участь у богослужіннях і виконанні релігійних обрядів" [6: 51].  

У частині І п. 18 Закону України  "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України" 
вказується, що "військовослужбовці перебувають  під  захистом  держави  і мають усю повноту прав і 
свобод, закріплених Конституцією України"[7: 9]. Цей же документ, частина І п. 59, зобов’язує кожного 
командира "виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість і принциповість з 
повагою їх честі й гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову 
захищеність, у разі необхідності клопотати за них перед старшими командирами (начальниками)" [8: 17]. 

За визнанням експертів розвинутих країн світу, українське законодавство з питань свободи совісті та 
релігії в цілому є демократичним і відповідає міжнародним стандартам. Останніми роками воно значною 
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мірою сприяло своєрідному ренесансу релігійного життя в Україні, а отже, і практичній реалізації права 
її громадян на свободу світогляду та віросповідання. Про це свідчать дані соціологічних досліджень, 
зокрема опитування, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень (УЦЕПД). 
З отриманих даних зрозуміло, що трохи більше половини населення України визнають себе віруючими, а 
23% – вагаються між вірою і невір’ям, що за певних умов можуть поповнити когорту віруючих [9: 91]. 

За останні роки релігійна ситуація змінилась як в суспільстві, так і в державних силових структурах. 
За даними Міністерства оборони України, за період з 1992 р. до 1996 р. чисельність віруючих зросла з 
4% до 29%, а кількість тих, що бере участь у релігійних обрядах, зросла з 1,3% до 27%. За результатами 
досліджень, проведених Київським гуманітарним військовим інститутом у 1996 р., віруючими у 
Збройних Силах України вважали себе 35,5% опитаних, ще 26,6% вагалися з відповіддю [10].  

У 6-ій окремій механізованій бригаді зі складу Коаліційних об’єднаних оперативних сил в Іраку 
проведено соціологічне опитування з метою вивчення соціального портрету миротворчого з’єднання. 
Виявилося, що 99% особового складу 6-ої окремої механізованої бригади вважають себе віруючими, з 
них 90% – православні, 7% – греко-католики та 3% – католики [11].  

Таким чином, наведенні факти та цифри свідчать про зростання зацікавленості до духовного 
збагачення в середовищі захисників України, суттєвому його впливі на свідомість, почуття, волю та 
поведінку людини. Сьогодні офіцери і солдати особливо гостро потребують духовної підтримки і 
пастирського піклування. І тут необхідне усвідомлення ступеня відповідальності як церкви та 
державного керівництва, так і суспільства в цілому у відношенні до армії.  

Незважаючи на те, що силові структури – інституція державна, а церква від держави відокремлена, 
вони як раніше, так і зараз мають одну етичну основу. Тисячолітній досвід історії свідчить, що й церква, 
й армія завжди стояли на захисті Батьківщини. Любов до Вітчизни, готовність до самопожертвування, 
патріотичний обов’язок завжди були тими етичними принципами, на яких ґрунтувалася армія і які 
незмінно проповідувала церква. Армія покликана охороняти державу, оберігати її, а в хвилину 
випробувань – захищати і рятувати. Завдання церкви – оберігати етичне здоров’я суспільства і, як 
наслідок,  здоров’я держави. Якщо говорити про взаємодію церкви й армії, то, в першу чергу, потрібно 
сказати, що головною метою церкви в цих відносинах є моральна підтримка воїнів. Допомогти людям 
подолати стрес, відчути себе упевнено, дати духовну основу служіння – все це становить основу етичної 
мотивації до служби. Надмірне матеріальне стимулювання, яке останнім часом простежується у силових 
відомствах, є дуже небезпечне явищем,  бо народна  армія, яка покликана захищати Вітчизну 
безкорисливо, готувати воїнів "покласти душу свою заради ближнього", може перетворитися на групу 
найманців, дії яких можуть бути неадекватними.  

Отже, для віруючих у рамках існуючого законодавства є можливості для задоволення їх релігійних 
потреб згідно з нормами законодавства України, реалізації права на свободу совісті незалежно від того, є 
вони віруючими, невіруючими чи атеїстами. У вільний від службових обов’язків час вони мають право 
відвідувати церкви, релігійні громади, брати участь у здійсненні релігійних обрядів тощо. 
Священнослужителі, у свою чергу, беруть участь у різних військових урочистостях, зокрема пов’язаних з 
прийняттям військової присяги, врученням бойової зброї, випусків у вищих військових навчальних 
закладах та іншими святковими подіями. За даними державного комітету України у справах релігій, 
випадків порушення законодавства з питань свободи совісті в частині забезпечення прав 
військовослужбовців не зареєстровано [12: 7]. 

А коли ж надається час військовослужбовцю, щоб він міг відвідати церкву? В частині 2 п. 217 Закону 
України  "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України" сказано: "Військовослужбовці 
строкової служби, які не мають дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на чергове 
звільнення, користуються правом на звільнення з розташування військової частини. При цьому 
звільнення військовослужбовців здійснюється в такій черговості, щоб це не призводило до зниження 
рівня бойової готовності військової частини та якості бойового чергування. 

Військовослужбовці строкової служби звільняються з розташування військової частини командиром 
роти у визначені командиром військової частини дні й години та у встановленому ним порядку. 
Одночасно з підрозділу може бути звільнено не більше 30 відсотків особового складу. 
Військовослужбовці рядового складу першого року служби одержують право на звільнення з 
розташування військової частини після прийняття ними Військової присяги. У суботу та передсвяткові 
дні тривалість звільнення не може бути більшою за добу, а в неділю і свята – до початку вечірньої 
перевірки. За дозволом командира батальйону командир роти може дати військовослужбовцю дозвіл на 
звільнення через поважну причину і в інші дні тижня після навчальних занять до відбою або до ранку 
наступного дня (але не пізніше, ніж за 2 години до початку занять). 

Дозвіл на звільнення дається почергово. Черговість звільнень контролюється заступниками 
командирів взводів [13: 9].  
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Також необхідно зауважити, що постійна завантаженість військовослужбовців добовими нарядами, 
бойовими чергуваннями, поточними справами не дають можливості регулярно відвідувати церкву, а 
якщо це віддалений гарнізон, то взагалі немає такої можливості. 

В урочистих подіях військових частин, вищих військових навчальних закладах бере участь, як 
правило, один священнослужитель, тобто представник якоїсь однієї релігійної громади. Пріоритет у 
запрошенні представників якої церкви на те чи інше свято віддається, звичайно, командиру (начальнику). 
Не всі керівники розуміють, що в строю стоять як віруючі різних релігійних організацій, так і атеїсти і 
кожен з них хотів би отримати Боже благословення (або не хотів) за своїм внутрішнім переконанням, а 
не те, що йому нав’язує командир. Це, в свою чергу, може привести до непередбачуваних наслідків 
(непокори, невиконання наказу і т.д.). 

Отже, проблема реалізації свободи совісті в Збройних Силах України існує і, на наш погляд, її можна 
вирішувати такими кроками: 

1. Серйозною перешкодою на шляху реалізації волі совісті в Збройних Силах України є відсутність 
чіткого правового механізму реалізації прав віруючих військовослужбовців. Загальні положення нашого 
законодавства ні в якому разі не можуть служити керівництвом при вирішенні командирами військових 
частин практичних завдань щодо реалізації прав віруючих військовослужбовців.  

Для військової організації, специфічною рисою якої є сувора регламентація всіх сторін її життя й 
діяльності, доцільно було б чітко визначити на рівні підзаконних актів, наприклад, на рівні статуту 
внутрішньої служби, як обов’язки командирів стосовно реалізації прав віруючих військовослужбовців, 
так і сам порядок їхньої реалізації.  

2. Перешкодою реалізації принципу свободи совісті в умовах Збройних Сил України є неосвіченість 
більшості офіцерів у сфері релігії. Більшість із них не тільки не знає основ віровчення тієї чи іншої 
релігійної конфесії, її культу, особливостей психології її прихильників, але не знає й вимог, що 
пред’являє до його віруючого підлеглого їхня релігійна віра у відношенні військової служби. 

Така неосвіченість командирів за певних обставинах може стати причиною мимовільної образи 
релігійних почуттів віруючих військовослужбовців, виникнення конфліктів у військових колективах на 
релігійному ґрунті, невиконання віруючим військовослужбовцем того чи іншого наказу, причиною 
відхилення віруючих військовослужбовців від виконання ними обов’язків військової служби. 

Для того, щоб офіцери, прапорщики, сержанти могли мати відповідні знання у сфері релігії, у всіх 
військових формуваннях доцільним є включити у плани гуманітарної підготовки ряд тем, які б 
стосувалися вивчення релігійної ситуації в країні в цілому та регіону дислокації військової частини, у 
вищих військових навчальних закладах до навчальних програм дисциплін, спрямованих на вивчення 
організації та проведення виховної роботи у військових підрозділах включити теми, що висвітлюють 
проблеми та особливості роботи з віруючими військовослужбовцями. 

3. Істотною перешкодою на шляху реалізації принципу свободи совісті в Збройних Силах України є 
відсутність у силових міністерств, і в Міністерстві оборони зокрема, продуктивної політики в галузі 
взаємин з релігійними організаціями української держави. 

Реалізація принципу свободи совісті в Збройних Силах України гальмується і тією обставиною, що в 
нинішній структурі армії відсутні підрозділи, які б спеціально займалися проблемами забезпечення прав 
віруючих військовослужбовців. 

На наш погляд, для налагодження співробітництва з релігійними організаціями України і з метою 
вдосконалювання духовно-морального виховання особового складу, необхідно сформувати при 
Головному управлінні з гуманітарної політики та соціального захисту Генерального штабу Збройних Сил 
України спеціальну групу по зв’язках з релігійними організаціями, а у відділах з гуманітарних питань 
усіх видів і підрозділів Збройних Сил України, флотах, видах військ, вищих військових навчальних 
закладах передбачити введення посади офіцера із зв’язків з релігійними організаціями.  

4. Суспільна потреба налагодження тіснішої співпраці військових структур та релігійних організацій, 
незважаючи на відсутність реальних механізмів такої співпраці, сама собі торує дорогу, набираючи 
історично-традиційної форми капеланського служіння, що існувала в з’єднаннях Січових Стрільців, армії 
УНР, Царської Росії, не кажучи вже про запорізьке козацтво. У наші дні інститут військового 
капеланства поширений у багатьох країнах світу, наприклад, США, Німеччині, Великобританії, Франції, 
Польщі, Ізраїлі та ін. Присутність священнослужителя у військовій частині дозволить вирішувати одразу 
декілька проблем, пов’язаних із реалізацією військовослужбовцями релігійних прав: 

– відпадає необхідність відпускати військовослужбовців на богослужіння, які можуть проводитися у 
військовій частині, що підвищує її бойову та мобілізаційну готовність; у воєнний час це може мати 
вирішальне значення; 

– військовий капелан краще розуміє потреби військовослужбовців завдяки безпосередній близькості 
до їхнього життя; 

– з’являється реальна можливість залучення священнослужителя до виховної роботи чи соціальних 
програм, як це практикується у збройних силах інших країн. Окрім того, військовий душпастир може 
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виступати посередником між командиром і підлеглими та сприяти швидшому й ефективнішому 
вирішенню конфліктних ситуацій щодо питань, які безпосередньо не стосуються військової сфери. 
Капелан також може виконувати роль однієї з ланок цивільного контролю у Збройних Силах України, 
необхідність розвитку якого набирає все більшої актуальності [9].  

Вирішення названих питань сприятиме на даному етапі розбудови та реформування Збройних Сил 
України дотриманню прав військовослужбовців і зміцненню боєздатності Збройних Сил.  

Становлення національних Збройних Сил України, потреба в подальшому розвитку демократичних 
процесів у суспільстві вимагають поєднання духовних інтересів військовослужбовців з національно-
державними, встановлення партнерських відносин між армією та церквою, активного пошуку та втілення 
адекватної часу моделі їх взаємодії. 
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Лиманець А.А. Проблема реализации свободы совести в Вооруженных Силах Украины. 

В статье анализируется действующее законодательство относительно реализации права на свободу 
мировоззрения и вероисповедания в Вооруженных Силах Украины и предлагаются возможные пути его 

усовершенствования. 

Limanets A.A. The Problem of the Realization of Liberty of Conscience in the Armed Forces of  Ukraine 

The article analyses the state of present day legislation in the field of religion and outlook freedom rights in the 
Armed Forces of Ukraine. Some possible ways of improving the situation are offered. 
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РЕЛІГІЙНІ ЗАСАДИ ТЕРОРИЗМУ 

У статті зроблено спробу розглянути релігійні основи тероризму, які виводяться із наявності в релігії 
положень, що виправдовують насильницькі методи перетворення світу. 

На рубежі ХХ і ХХІ століття в арабських країнах, як і в цілому світі, почастішало використання 
терористичних актів для досягнення політичних та інших цілей. Більшість аналітиків розглядають 
тероризм у контексті соціально-культурного розвитку Сходу в минулому і майбутньому, а також у 
прямому зв’язку з різними напрямами в ісламі. Але практично повсякчас тероризм визначається 
проблемою не одного лише ісламу. Між тим не може бути й мови про єдиний "ісламський менталітет"; 
немає і не може бути рівності між тим пізнанням в ісламі, яким володіють мусульманські духовні лідери 
і прості віруючі; немає і не може бути єдиної цілі у мусульман, втягнутих в сучасне світове ринкове 
господарство, і їх  єдиновірців, які перебувають у світі традиційних устоїв на рівні родоплемінних і 
феодальних відносин [1: 11]. 

Більшістю мусульман, якщо вони не втягнуті в повсякденні турботи про хліб насущний і міркують 
про долю своєї країни і свого суспільства, поточні події сприймаються в більш широкій історичній 
перспективі, ніж основною масою західноєвропейців або американців. 

У цьому розумінні ситуація для них виглядає вищою мірою трагічною. З їх точки зору, упродовж 
багатьох років ісламське суспільство було найвеличнішою цивілізацією землі, найрозвиненішою, 
наймогутнішою, найбільш творчою у всіх сферах людського життя. Мусульмани дали світу 
найвеличніші відкриття у сфері математики, фізики, медицини, географії, соціальних наук, філософії. 
Мусульманські армії, проповідники, торговці наступали звідусіль в Азії, Європі й Африці, приносячи 
свою вищу цивілізацію і вищу релігію "невірним варварам" або ж "людям Писання" – християнам, 
євреям, які "викривали" і "забули" учення своїх пророків [2: 2].   

Іслам, безумовно, являв собою творчий початок перші три-чотири століття після хіджи, всмоктуючи 
елементи християнства, греко-римської античності, індійської цивілізації. За ці століття він перетворився 
не тільки в розвинену систему релігійних догматів, але й систему права, державності, етики, філософії, 
культури, мистецтва. І ось пройшло більше двохсот років, як ситуація докорінно змінилася. Замість того, 
щоб управляти світом, християнами і демонструвати високі досягнення в галузі науки, економіки, 
культури, ісламський світ опинився в залежності від християнських держав, які перевершують його у 
військовій справі, техніці, багатстві. В результаті народжується відчай від того, що, як уявляють 
мусульмани, відбувається порушення як природних, так і божественних законів. Незважаючи на 
формальне звільнення від колоніальної залежності, принизливе становище ісламського  світу досягло 
найвищої точки сьогодні. Жодна з мусульманських країн  не змогла вирватися вперед, наблизитися до 
Заходу, як це зробили країни, що належать до конфуціанської цивілізації з їх своєрідним менталітетом, 
психологією, організацією суспільства. 

Прихильники традиційно-буквального тлумачення ісламу, як і раніше, з недовірою ставляться до 
інакомислячих співвітчизників – мусульман і немусульман, – вбачаючи в них загрозу власній "чистій 
вірі". Але одні лише традиціоналісти задовольняються ізоляцією від сучасного способу життя, 
практикуючи звичаї і традиції, які беруть початок від хіджи. Іншими словами, до того періоду життя 
Пророка Мухаммеда, коли, переселившись із Мекки в Медіну (622 р.), він сформулював принципи 
релігійного життя, а також повсякденного буття мусульманської общини. Інше угрупування становлять 
прибічники "войовничого ісламу", що присвоїли собі право виносити вердикт окремим людям, 
суспільствам і навіть державам, оцінюючи їх за власною шкалою "істинного правовір’я"  і допускаючи 
насильство у відношенні до всіх, хто стає мішенню їх гніву. Діють під девізом джихаду (боротьба з 
агресією з боку неісламського світу, захист своєї віри, землі, честі), віддаючи перевагу боротьбі з 
"ближніми ворогами". "Ближніми ворогами" виступають правлячі кола країн з мусульманським 
населенням, яких звинувачують у тому, що їх правління не відповідає ісламським вимогам. Окремо 
стоять сепаратисти, які представляють собою мусульманську меншість у немусульманських країнах і 
бачать своєю ціллю створення власної "держави ісламу". 

Коли ми хочемо осмислити ту чи іншу подію, явище, проблему, то перш за все намагаємося зрозуміти 
їх суть, глибинний зміст. Отже, завдання полягає в дослідженні мотиваційних та релігійних засад 
терористичної діяльності. Психологія (і філософія) терористичної діяльності має суттєву специфіку, 
іноді мало зрозумілу, якщо виходити із загальноприйнятих мотиваційних і поведінкових стандартів. 

Західні дослідники розробили цілий ряд мотиваційних типологій тероризму, виділяючи два їх 
основних типи, – особистісні і політико-ідеологічні мотивації. Особистісні мотиви звернення до 
тероризму, в свою чергу, можна поділити на три види: емоційні, невротично-психопатологічні і корисні 
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(держави, організації або особи, що спонсорують терористичну діяльність). Неодноразово виникали 
дискусії з приводу того, чи можна вважати психопатологічні відхилення основним збудливим стимулом 
тероризму. Ряд дослідників заперечують таке припущення. Крім того, відомий дослідник тероризму 
Н. Лівінгстоун вважає, що психопатологія достатньо рідкісна річ серед політичних терористів [3: 48]. 
Значно більшу вагу в цій сфері мають невротичні комплекси. Серед терористів частіше зустрічаються 
люди емоційно нестійкі, невдахи, що намагаються змусити говорити про себе, які мріють про славу, 
лідерство і т.д. Для молодих людей, яких більшість серед терористів, така діяльність може стати 
привабливою завдяки можливості самоствердитися, відчути власну значущість, подолати відчуження. 

Збудливим стимулом тероризму може стати той самий мотив, який зумовлює ріст не мотиваційних 
злочинів – стремління самоствердитися. "Насилля, революційний акт, стрілянина, – пише французький 
дослідник Р. Солє, – має для деяких терористів самостверджуючу цінність" [4: 179]. 

Багато дослідників вважають, що важливим мотивом звернення до тероризму є потреба 
"приналежності до групи", яка стає сильним механізмом духовної, ціннісної, поведінкової 
стереотипізації. На думку Д. Поуста, для індивідів, що страждають дефіцитом самоповаги і з недостатньо 
розвиненою особистістю, злиття з групою має фундаментальне значення. Груповий етос стає для них 
системою нормативних стандартів і цінностей. Порівняльні соціальні дослідження показали, що сильна 
потреба в приналежності до групи є загальною рисою терористів у всьому світі [5: 246]. 

Ідейні мотиви можуть бути соціально-політичними, національно-сепаратистськими і релігійними. 
Мотиваційна основа націоналістичного тероризму значно сильніша за соціально політичну, оскільки 
пов’язана з кровною спорідненістю і сімейними традиціями. Ще "потужнішою" виявляється мотиваційна 
основа, коли націоналістичні мотиви переплітаються з релігійним фундаменталізмом, який призводить 
до особливого фанатизму [6: 8]. У наведених в журналі "Тероризм" результатах опитування 26-ти 
шиїтських терористів всі опитувані виявили готовність скоїти самогубчі терористичні акти [7: 238-240]. 
У релігійного фанатика, готового скоїти самогубчий терористичний акт, виявляється те, що можна 
умовно назвати "екстремістською свідомістю". Виявляється загальна мотиваційна домінанта, що 
характеризує "екстремістську свідомість". Це уявлення про володіння вищою, істинною вірою, 
унікальним рецептом "спасіння" свого народу, всього людства. 

Необхідним елементом мотиваційної системи є крайня нетерпимість до інакомислячих, а також до 
всяких сумнівів, що переростають у поняття, що нормальна, повноцінна людина просто не може бачити 
речі в іншому світі, ніж той, який відкривається завдяки володінню абсолютною істиною. Але, оскільки 
практиці виключення інакомислячих виявляється неможливим, виникає другий важливий компонент 
екстремістської мотиваційної системи – ідея звернення інакомислячих до єдиної істинної віри. Це можна 
здійснити двома шляхами – шляхом мирної пропагандистської або місіонерської діяльності або за 
допомогою всіх можливих, у тому числі і насильницьких, методів. Другий шлях веде до тероризму. 

Войовничість і активність ісламських екстремістів – показник того, що в їх очах світ знаходиться на 
критично важливому історичному перехресті: мусульмани або збережуть свою релігійну і національну 
ідентичність, або в умовах глобалізації втратять її під тиском Заходу. Але одночасно екстремісти, 
зокрема їх лідери, відчувають себе ніби творцями, яких веде Бог. Протиріччя ситуації полягає в тому, що, 
незважаючи на явний неуспіх економічного, технічного, матеріального розвитку, іслам переживає в наші 
дні період експансії і розширює сферу свого впливу у всьому світі. За чисельністю своїх прибічників 
іслам – релігія, яка найшвидше зростає в наші дні. 

З деяким сумом слід визнати, що тероризм є побічна дія вільного демократичного суспільства, норми 
якого не влаштовують з різних причин багатьох, і мала частина з цих "багатьох" вважає, що своєї мети 
вони можуть (або зобов’язані) досягти за допомогою терору. Носієм релігійного терору виступає 
релігійна меншість. Часто їх "революційний тероризм" має теологічне забарвлення, а "невірні", що 
належать до інших релігій, вважаються майже іншим антропологічним видом, нібито не людьми. 
Особливим типом релігійного тероризму є тероризм неортодоксальних релігій, сект. У них 
антропологічний дуалізм може доходити до крайніх формулювань: члени секти, зокрема, 
ототожнюються з "обраними". Виправданість насильства в цьому випадку стає в очах сектантів нормою 
[8: 19]. Деякі мотиваційно-ціннісні ідейні орієнтації сучасного екстремізму, що були вище розглянуті, 
дають можливість виявити його глибоко конфліктогенну природу. Якими  б мотивами не керувались  
екстремісти і терористи, їх основна ціль – дестабілізація соціально- або етнополітичного становища, 
створення максимально конфліктних ситуацій. Тільки такі ситуації, згідно з їх політичною філософією, 
можуть призвести до зміни світу, до реалізації їх месіанських проектів, до здійснення їх "високої" мети. 
Таким чином, у сучасному світі майбутнє залежить від можливості попередження і цивілізованого 
вирішення соціальних, політичних, етнічних і релігійних конфліктів.   

Християнський погляд на людину (як будь-якої із світових релігій) полягає в тому, що людина є 
істотою, яка дотримується правил. Правило, чи інакше норма (за якою стоїть певна цінність), спрямовує 
її спосіб поведінки, обмежує вибір можливих дій. Між тим від часу Просвітництва в західному світі 
поступово утверджується та стає популярним підхід, згідно з яким наголос на свободі (правах людини) 
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не урівноважується таким же наголосом на її відповідальності – на важливості тих цінностей, якими 
людина має керуватись у своїй поведінці. Фактично ідеологією західного суспільства ХХ ст. стала 
фрагментизована споживацька ідеологія. Тим було підважено дуже важливий складник західної 
цивілізації, що його містить у собі християнство. Цей складник втратив свою фактичну силу: реклама та 
індустрія розваг (хліба та видовищ!) зайняла місце поваги до засадничих  духовних цінностей. 

Мусульмани, як правило, вважають свою релігію правильнішою, але визнають, що й християнський 
шлях приводить до Всевишнього. Загострення наших розбіжностей, обговорення явно неприйнятних 
взаємних догматів, полеміка можуть заподіяти тільки шкоду. Це не потрібно ані мусульманам, ані нам. 
Так говорить Коран: "Аллах – наш Господь і ваш Господь: нам – наші діяння, вам – ваші діяння. Нема 
доводів між нами й вами: Аллах збере нас, і до Нього – повернення!" (сура 42, "Рада, аят 14/15). І в Біблії 
сказано: "Язик лагідний – дерево життя, а лукавство – заламання на дусі" (Приповіст. 15, 4). Нам 
важливо й справді необхідно не мудрувати про тонкощі вчень, а виявити основи для взаєморозуміння й 
спільних добрих справ. Питання про те, який саме шлях приводить до Вічності Божої, розв’язується 
тільки там, за межами земного існування, однак тут, на землі, у тимчасовому бутті, співпраця між 
Християнством та Ісламом виявляється не просто можливою, але життєво необхідною. І, як це не 
парадоксально звучить, саме яскрава несумісність наших віровчень, практична нереальність взаємних 
місій є єдиною з головних передумов такої співпраці. Перелік земних моральних чеснот, до яких 
закликають віруючих, у Християнстві та Ісламі майже однаковий. Християнство називають релігією 
любові, Іслам – релігією справедливості. Сутнісна відмінність наших світоглядів – у визначенні того, яка 
з цих двох великих якостей має переважити при служінні людини Богу. Але в земному житті – 
справедливості немає про що сперечатися з любов’ю [9: 164]. 

"Якщо можливо, будьте в мирі з усіма людьми", – заповідає Євангеліє. "Хто помирить й уладнає, 
милість тому від Аллаха; бо Аллах любить справедливих", – проголошує Коран. 
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Лютко О.М. Религиозные основы терроризма. 

В статье сделана попытка рассмотреть религиозные основы терроризма, которые выводятся с 
наличия в религии положений, оправдывающих насильственные методы преобразования мира. 

Lutko O.M. The Religious Premises of Terrorism 

The article attempts to analyze the religious basis of terrorism which results from the religious principles that 
justify the application of military methods of changing the world. 
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МАРГІНАЛЬНЕ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

У статті розглядається сутність маргінальної  особистості, періоди маргіналізації українства, деякі  
аспекти маргіналізації різних ланок апарату адміністративного управління на перехідній стадії 

формування української державності. 

Здобуття Україною незалежності, зміна суспільного ладу, радикальне переосмислення генеральних 
орієнтирів призвели до кардинальних змін у всій системі суспільних відносин. Стрімко змінюються 
стандарти життєдіяльності індивіда та соціуму. Відходять у минуле зразки, які ще донедавна вважалися 
найвищим досягненням людських сил. Відкриваються все нові й нові грані буття людини. При цьому, в 
умовах постійної необхідності соціальної адаптації, постає небезпека бути відторгнутим 
швидкозмінюваними процесами соціуму, викинутим на його периферію, виявитися на зламі соціального 
або за його межами. Маргінальність – одне з таких явищ, термінологічно зафіксованих соціальною 
філософією лише недавно. Актуальність дослідження проблем маргіналізації українського суспільства на 
перехідній стадії його розвитку стає очевидною. 

Варто зазначити, що вперше у науковий вжиток поняття "маргінальна людина" вводить 
американський дослідник Р. Парк у роботі "Людська міграція і маргінальна людина" (1928 р.). Він 
визначав її як стан індивіда, який перебуває на межі двох різних, конфліктуючих між собою життєвих 
укладів, способів життя, культур, рас. У подальшому свій внесок у дослідження проблем маргінальності 
зробили Т. Веблен, Е. Стоунквіст, Д. Головенський, А. Фарж, Я. Штумський, Б. Манчіні та ін. Історія 
вітчизняних розвідок маргінальності починається в кінці 80-х років минулого століття статтями 
Є. Старикова. До першовідкривачів маргінальності у вітчизняному соціально-філософському просторі 
можна віднести також А. Атояна, С. Кагермазову, В. Муляра, І. Попову, Є. Рашковського, М. Тьомкіна, 
К. Феофанова, Н. Фролову, Б. Шапталова, В. Шапінського та ін. Крім того, потрібно зазначити, що 
проблема, порушена в цій статті, недостатньо досліджена та має широке поле для подальшої розробки. 

Метою дослідження є авторське формулювання сутності маргінальної особистості, виявлення 
періодів маргіналізації українства, аналіз деяких аспектів маргіналізації різних ланок апарату державного 
управління на перехідній стадії формування української державності. 

Зважаючи на те, що поняття маргінальної особистості неоднозначно розуміється у вітчизняній та 
зарубіжній науковій думці, визначимо її як поняття, яким соціальна філософія фіксує соціальний статус 
індивіда, що здійснює свою життєдіяльність на межі соціокультурних середовищ (або за нею), а його 
особистісна структура є адекватним як відображенням, так і творцем усіх суперечностей цієї межі. 
Соціальна структура маргінальної особистості характеризується домінуванням у її мотиваційній системі 
потреби в самореалізації, свободі та індивідуалізації, вираженої в порубіжних формах. 

Упродовж більше десяти років розбудови державності в Україні визначились основні, пріоритетні 
напрями діяльності держави в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах розвитку. У 
молодій українській державі немало робиться для вирішення першочергових задач, що виникають перед 
будь-яким соціумом на перехідному етапі його становлення. Можна з великим рівнем достовірності 
стверджувати, що в Україні вирішено ряд проблем першочергового характеру, без вирішення яких 
взагалі неможливо говорити про державність. Ці досягнення загальновідомі і, на наш погляд, не 
потребують детального освітлення в нашому дослідженні. 

Однак, з точки зору тематики дослідження маргінальної особистості, необхідно констатувати, що в 
нашій державі, як і в інших пострадянських державах, які отримали незалежність, умови маргіналізації 
як кожного громадянина, так і різноманітних груп населення є сприятливішими, ніж у країнах зі 
стабільними системами. 

Україна, як і будь-яка інша країна світу, прагне досягти найвищого рівня розвитку. Щоб реалізувати 
цю мету в життя, потрібно, в першу чергу, осмислити своє реальне місце у світовій спільноті. Відомо, що 
світ умовно поділений на два полюси – країни "золотого мільярда" і периферію світового господарства. 
Різниця в рівнях життя в цих країнах складає 86 : 1 і говорить про величезне розшарування країн світу за 
стандартами життя.  

Як стверджує М. Павловський, структуризація суспільства має різні аспекти. З одного боку, 
культурний нематеріальний аспект світового суспільства веде до диференціації його на рівні цивілізації. 
При цьому для Заходу характерним є експансія масової культури та знищення національних традицій і 
звичаїв. З другого боку, культурний матеріальний аспект ділить країни світу на три групи за рівнем їх 
технологічної культури. На першому, найвищому щаблі об’єднуються (кооперуються) держави, які, як 
правило, виготовляють складну, наукоємну продукцію. Другий, нижчий щабель займають країни 
індустріального типу, для яких залишається енерго- та металоємне виробництво, хімія, сільське 



А.О. Маслов. Маргінальне у сфері адміністративного управління 

 
51 

господарство; як правило, це екологічно небезпечні та важкі технології. Третій щабель займають країни – 
постачальники енергоносіїв, сировини, дешевої робочої сили та інтелектуального потенціалу [1: 182-183].  

Природним є запитання: На якому щаблі знаходиться Україна? Як це впливає на рівень маргіналізації 
українців? 

Не секрет, що на початку 90-х років Україна була серед лідерів у своєму технологічному розвитку. 
Досягнення в рівні розвитку ракетно-космічних технологій, матеріалознавстві, математиці та 
кібернетиці, літако- та суднобудуванні, важкому машинобудуванні, окремих видах військової техніки та 
ін. не викликають сумніву. Україна, крім того, займала провідні позиції в Європі з виробництва 
промислової та сільськогосподарської продукції. Все це дало можливість забезпечити достатньо високий 
рівень життя людини в Україні. За розрахунками М. Павловського, з урахуванням виплат із фондів 
суспільного споживання, виділення дотацій на м’ясо й інші продукти харчування, підтримки низьких цін 
на житлово-комунальні послуги, енергоносії та інші товари й послуги першої необхідності реальна 
оплата праці працівників України в 1990 році знаходилась у межах 700-800 доларів на місяць. Це всього 
в 1,5-2 рази менше від середньої оплати праці в розвинутих країнах [1: 195-196]. На рубежі тисячоліть 
вона знизилась в Україні до близько 40 доларів на місяць. Це сталося за рахунок значного зниження 
економічного потенціалу України. Цей факт можна підтвердити масою цифр, які загальновідомі. 
Підкреслимо, що такі різкі зміни матеріального становища величезної маси людей відбулися за дуже 
короткий відрізок часу – трохи більше одного десятиріччя. Це не могло не стати міцною базою 
маргіналізації українського суспільства. 

Перехідний стан українського суспільства розгортає процес маргіналізації як всеосяжне, 
широкомасштабне явище втрачання соціальними суб’єктами своєї ідентичності та переходу до стану 
невизначеності. В Україні руйнується один тип соціальної структури і формується інший. Цей болісний 
процес супроводжується утворенням нової системи взаємовідносин між соціальними групами. 
Складається нова система соціальних інститутів. Такі фактори, як зміна соціально-політичного ладу, 
розпад держави, значна зміна свого економічного становища (в бік якісного погіршення або якісного 
покращення), значною мірою вплинули на формування нового світогляду, світогляду роздвоєності. Адже 
в перехідному стані сучасного українського суспільства або ще, або вже не існує чітких меж різних 
соціальних груп та спільнот, змінюються їхні норми та цінності, стилі життя. В сьогоднішньому 
українському перехідному суспільстві, наприклад, втрачено групові ідентичності таких великих груп, як 
колгоспне селянство, робітничий клас, радянський народ. Однак на рівні індивідуальної свідомості й досі 
існують поняття колгоспника, радянської людини, робітника. Для більшості людей суспільство втратило 
колишню чітку структурованість, для пересічного українця переважна частина соціального простору є 
доволі розмитою. Можна стверджувати, що в певному сенсі фактично все українське суспільство можна 
назвати маргінальним. 

У процесі маргіналізації українського суспільства умовно можна виділити чотири періоди. Перший з 
них – період побудови радянського суспільства (1917 – кінець 80-х років минулого століття). Цей період 
характеризується величезними зрушеннями в народному господарстві, які зумовили гігантські масштаби 
міграції, урбанізації, зміни соціального статусу маси людей. Основними чинниками формування 
маргіналів радянського типу є: масове переселення сільських жителів (особливо молоді) до міста, яке не 
супроводжувалося паралельним створенням відповідної соціальної інфраструктури; значне відставання в 
запровадженні у виробництво нових технологій, що призводило до значного поширення примітивних 
форм праці; руйнування громадянського суспільства; деградація інституту сімейних відносин; соціально-
психологічне декласування багатьох прошарків суспільства; відчуження особистості та інші. В 
результаті дії цих чинників протягом довгого часу формувалася людина з подвійною, а часом і з 
потрійною мораллю: в думках – одне, в розмовах – інше, а в практичних вчинках – третє. 
Другий період – час "горбачовської перебудови" (середина 80-х – початок  90-х років минулого 

століття). Цей період характеризується гігантськими зрушеннями, насамперед соціально-психологічного 
характеру. Серед основних чинників формування маргіналів цього періоду варто назвати: боротьбу за 
владу на всіх її рівнях за участю величезної кількості авантюристів від політики. Її наслідком став розрив 
взаємодії різних гілок влади через порушення старої системи економічних, політичних, соціальних та 
духовних зв’язків і відсутність нових. Врешті це призвело до політичного хаосу в країні, а потім і її 
розпаду. На час горбачовської перебудови припадає і початок економічної нестабільності. Пересічний 
громадянин був приголомшений потоком однонаправленої інформації. Це паралізувало його свідомість, 
заважало відділити зерна раціонального (які, безумовно, були присутні в цей період) від сміття 
авантюристичного. Суспільна думка була спрямована на критику минулого, суспільна дія – на його 
руйнування, а питанням, як будувати майбутнє, мало хто переймався. В результаті дії цих чинників 
протягом короткого часу сформувалася людина "розчарована". У короткий строк вдалося зруйнувати 
систему цінностей, яка формувалась і діяла досить довгий час. 
Третій період – період "первинного накопичення капіталу" (початок – кінець 90-х років минулого 

століття). Цей період маргіналізації українського суспільства зумовлений процесами революційної 
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модернізації суспільства. Надзвичайно високі темпи маргіналізації в цей період пов’язані з 
трансформацією соціального становища в першу чергу багатьох груп економічно активного населення, 
особливо працівників з достатньо високим соціально-професійним статусом. Вони вимушені були 
шукати нові об’єкти прикладання сил – часто далекі від попередньої професії. Основними чинниками 
створення нових маргінальних груп в цей період можна назвати: активний процес руйнування 
соціальних зв’язків та традиційних соціальних інститутів (у тому числі економічних інститутів, 
інститутів влади, а також значною мірою інституту сім’ї); широкомасштабна суперечність між 
моральними цінностями та засобами їх досягнення в сучасному суспільстві, що призводить до небувало 
швидкої деградації суспільства; невиправдано низькі темпи модернізації у сфері економіки, політики, 
соціальній сфері та сфері культури, які пояснюються слабкістю, некомпетентністю, а нерідко і 
діяльністю ряду представників влади в Україні, яка балансує на межі кримінального кодексу; стихійність 
процесів переходу до ринкових відносин на "стадії первинного накопичення капіталу", яка призвела до 
всезагального пограбування ("приватизації") народного, а фактично – нічийного на цей період майна; 
надзвичайно високі темпи майнової поляризації населення, збагачення невеликої за відсотковими 
показниками кількості людей і загальне значне збідніння маси громадян при фактичній відсутності 
середнього класу, який є стабілізуючим фактором будь-якого суспільства. 
Четвертий період – період відносної стабілізації (кінець 90-х років – до теперішнього часу). Цей 

період характеризується початком вирівнювання показників економічного розвитку держави, 
кристалізації соціальної структури суспільства, формуванням відносно сталих соціальних відносин, 
відносною адаптацією маси людей до свого злиденного становища. Однак основними чинниками, що 
продовжують підтримувати високий рівень маргіналізації українського суспільства, є: зростання 
майнового розшарування та бідності величезної маси людей при фактичній відсутності середнього класу; 
високий рівень безробіття та зайнятості не за своїм фахом; зміни в галузевій структурі економіки та 
поглиблення регіональної диференціації; фактична невизначеність перспектив розвитку суспільства; 
низька компетентність управлінських рішень на всіх рівнях влади; надзвичайно високий рівень 
корумпованості. 

Характер трансформаційних процесів в Україні робить явище маргінальності дещо специфічним. Ця 
специфічність проявляється в тому, що виникають різні типи адаптації до маргінальної ситуації, яка 
склалась у нашому суспільстві. Звідси і різні типи соціальної поведінки суб’єктів маргіналізації. Під 
впливом різних трансформаційних змін суспільної структури більшість людей втратили той соціальний 
статус, соціальні зв’язки, соціальне середовище, а також систему ціннісних орієнтирів, які вони мали до 
початку реформ. Це спонукало їх до пошуку нового соціального середовища, зв’язків, нових ціннісних 
орієнтирів. У цьому аспекті необхідно відзначити, що таке становище відіграло не тільки негативне, а й 
позитивне значення. Воно примусило велику частину людей проявити активність, творчість, 
наполегливість у пошуку свого місця в новій соціальній структурі. При цьому особливий інтерес 
викликають тенденції розвитку, що сприяють у перспективі формуванню середнього класу в Україні. А 
відомо, що чим більший прошарок середнього класу в суспільстві, тим стабільнішим є саме суспільство. 

Стверджуючи всезагальну маргіналізацію українського суспільства, все ж необхідно підкреслити, що 
її рівень для суб’єктів маргіналізації є різним. Він залежить від рівня трансформації, деформації або 
руйнування структур суспільства та зв’язків і відношень між суб’єктами маргіналізації. І. Попова виділяє 
кілька "зон" підвищеної маргінальності, тобто тих сегментів ринку праці, аспектів соціального життя, в 
яких концентрується підвищений рівень соціально-професійної маргінальності для російського 
суспільства, які повною мірою віддзеркалюються і в українському суспільстві. За галузями економіки – 
галузі, в яких значно зменшилася кількість зайнятих (легка, харчова, вугільна промисловість, бюджетні 
організації науки, культури, освіти, підприємства ВПК, армія та ін.); за регіонами – трудозбиткові, 
депресивні; за формою власності – зони підвищеного ризику в організації та веденні власної справи (малі 
та середні підприємства); за соціально-демографічними характеристиками – люди середнього та 
похилого віку, випускники шкіл, вищих навчальних закладів, неповні та багатодітні сім’ї [2: 66]. 

Звернемося до аналізу деяких основних маргінальних груп сучасного українського суспільства. Серед 
них – управлінські структури всіх рівнів. У транзитний період існування державності в Україні 
надзвичайно гостро відчувається невирішеність таких проблем сучасного державного будівництва, як 
створення ефективного державного апарату та побудова інших складових частин політичної системи 
суспільства. Основними ознаками такого діагнозу є нескінченні кризи у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства; деградація суспільної моралі, очевидні прояви якої стали характерними і для вищих 
ешелонів влади; прихід до влади цілої маси людей, діяльність яких має кримінальні ознаки, сповзання 
України до рівня найбільш корумпованих країн світу. За розрахунками президента Центру ринкових 
реформ В. Ланового, корумповані українські чиновники щорічно присвоюють 80-90 млрд. гри-
вень [3: 44]. Неважко підрахувати, що ця сума дорівнює майже двом річним бюджетам України. У 
результаті – порушення зв’язків громадянина з державою, яка зумовила значну недовіру людей до 
державних інституцій. "Держава, – стверджується в ст. 3 Конституції України, – відповідає перед 
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людиною за свою діяльність" [4: 4]. Однак, більшість людей, як підкреслює М. Шульга, посилаючись на 
дослідження, проведені в січні 2001 року фірмою "Соціс", негативно або в кращому разі нейтрально 
сприймають державу. Так, лише близько 3 % опитаних відчувають щоденну турботу про них з боку 
держави, а 63 % респондентів вважають, що держава відвернулася від них. Крім того, у цей кризовий 
період держава більшою мірою втратила авторитет і повагу з боку пересічного громадянина, ніж країна. 
Так, за даними того ж опитування, 67 % респондентів стверджують, що вони дорожать  українським  
громадянством  [5: 16-17]. 

Навіть поверхневий погляд на персональний склад державних управлінських структур усіх рівнів 
говорить про те, що абсолютна більшість з них займали керівні посади ще при тоталітарному 
радянському режимі, набуваючи досвіду роботи в старих умовах. Це, звичайно, не могло не відбитися на 
формуванні їх управлінської психології та стилю управлінської діяльності. Інша ж частина людей, що 
прийшли до влади на хвилі перебудовних процесів, взагалі не мала досвіду управлінської роботи, але 
мала великий досвід боротьби, руйнування і, посівши певні посади у владних структурах, продовжували 
боротися, руйнувати. Завдяки своїй агресивності, наполегливості, яка межувала з нахабством, вони 
добивалися в цій боротьбі та руйнуванні досить вагомих результатів, відвойовуючи собі все вищі посади. 
Особливо яскраво цей процес проявлявся в третьому періоді маргіналізації українського суспільства 
(див. вище). 

Нові умови існування суспільства, особливо на перехідному етапі його існування, вимагають нових 
методів, підходів, нестандартних ідей у вирішенні проблем, що постають на шляху державотворення. 
Однак такий маргінальний статус великої маси управлінців неминуче відобразився на функціонуванні 
всіх без винятку ланок державного апарату. Про це говорить і майже щорічна зміна урядів на чолі з їх 
керівниками через свою некомпетентність. Про це говорить законотворча робота парламенту (особливо 
попередніх скликань), яка, як підкреслюють О. Юлдашев та Ю. Мірошниченко, не має ознак наукової 
обґрунтованості, чіткої керованості, а тому є спонтанною, стихійною. В результаті – вічні дискусії, що 
велися навколо величезної маси "підвішених у повітрі" життєво важливих для держави законів, 
гальмування з проведенням судово-правової, пенсійної, податкової і багатьох інших реформ [6: 42]. 
Відсутність правової бази веде до неузгодженості рішень, які приймаються різними (а іноді й одними і 
тими ж) гілками влади та управлінськими структурами як на макро-, так і на мікрорівні. Про це говорить 
і робота місцевих органів влади, результатом роботи якої дуже часто бувають невирішувані проблеми 
місцевого характеру. 

Головна проблема тут, як підкреслює академік Академії політичних наук України О. Бабкіна, полягає 
в узгодженні об’єктивних потреб суспільного розвитку з інтересами окремих соціальних груп, і перш за 
все "еліти" [7: 38]. Іншими словами, узгодження політики та моралі. У вирішенні цієї суперечності, як 
підкреслює А. Нахічеванли, може бути три шляхи. Перших два безальтернативно визнають пріоритет або 
моралі, або політики, третій робить спробу намітити способи їх співіснування [8: 30]. Шлях цей довгий і 
важкий. Він вимагає багато часу та терпіння. Це шлях формування громадянського суспільства як носія 
моральних норм і противаги свавіллю владних структур. У цьому процесі обов’язково слід враховувати 
особливості процесів демократизації українського суспільства та певну слабкість демократичних ідеалів 
і цінностей, характерних для України. На думку О. Бабкіної, вони полягають у: розумінні демократії як 
необмеженої свободи, приниженні ролі державного регулювання суспільними процесами, 
нерозвиненості соціальної структури та громадянського суспільства; невизначеності домінуючих цілей 
розвитку; фактичній департизації народу України при наявності більш ніж ста політичних партій; 
низькому рівні  громадянської культури населення  [7: 38].  

Розвинене громадянське суспільство є джерелом політичної активності мас. Воно обмежує свавілля 
владних структур у відношенні до народних мас та конкретного громадянина. Тобто є основним 
фактором демаргіналізації управлінського апарату. Саме громадянське суспільство вносить у політичну 
систему демократичні риси і властивості, вносить дух звільнення особистості від державного диктату. 
Громадянське суспільство надає суспільному устрою стабільності та сталості при зміні будь-якого уряду 
і навіть при політичних кризах.  

Очевидно, що Україна повинна стати на шлях інтенсивного розгортання громадянського суспільства, 
якого у нас довгі роки не існувало в цивілізованих формах. Тоталітарна влада суттєво реформувала його 
природу, але не могла знищити зовсім. На думку В. Муляра, громадянське суспільство в нашій країні 
деформувалось, придбало поряд з нормальними міжособистісними, міжгруповими зв’язками і скривлені, 
патологічні. Світовий досвід показує, що становлення зрілого громадянського суспільства в Україні 
затягнеться на десятиріччя, хоча деякі його елементи та структури вже сьогодні стають опорою для 
становлення сильної демократичної влади [9: 29]. 

У маргінальності управлінських структур, безперечно, є і позитивні аспекти. Адже маргінальність 
характеризується не тільки негативними ознаками. Вона – це і джерело активності, ініціативи, творчості. 
Як широкі народні маси, так і багато політиків поступово починають усвідомлювати, що руйнування 
тоталітарної державності не супроводжувалось уявленнями про напрямки створення нової 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 20. Філософські науки 

 
54 

демократичної, соціальної державності, що без сильної, некорумпованої держави неможливо здійснити 
позитивні перетворення в економічній, політичній, соціальній сферах життя, поліпшити моральний 
клімат у суспільстві. А розуміння ситуації – це перший крок до її виправлення. Пересічний українець 
завжди був оптимістом і продовжує вірити, що його майбутнє значною мірою залежить від нього самого 
і від його народу. Саме вони повинні "підштовхнути" владу до рішучих дій по наведенню порядку. В 
цьому процесі український інтерес має стати домінуючим у діяльності управлінців. 

Таким чином, важливою особливістю явища маргінальної особистості є її чітко виражений 
практичний характер. Маргінальна особистість як соціальний феномен є не просто пасивним 
відображенням усієї складності суспільних суперечностей того чи іншого соціуму. Вона фокусує ці 
проблеми і конституює їх у реальній життєдіяльності суспільства, суспільних груп, прошарків, індивідів. 
Маргінальна особистість – це лакмусовий папірець загального стану соціуму, виражений у конкретній 
життєдіяльності людей. Маргінальна особистість – це реальність. Це така реальність, якої не може 
уникнути жодне суспільство на будь-якому етапі свого розвитку. Маргінальні явища неможна 
ігнорувати, оскільки вони є досить впливовим фактором функціонування соціуму. Адже саме в явищі 
маргінальної особистості віддзеркалюються її суспільні проблеми, які пов’язані з фактом реального чи 
уявного буття свободи людини, суспільного конституювання індивідуальності, її громадського та 
владного заохочення чи осуду. Маргінальна особистість – явище, яке фактично оголює складну систему 
взаємовідносин у суспільстві, і в цьому її особлива значущість. Проблема маргінального у сфері 
управління є перспективною для подальших досліджень. 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політика, соціологія). – К.: 
Техніка, 2001. – 312 с. 
2. Попова И.П. Новые маргинальные группы в российском обществе  // Социс. – 1999. – № 7. – С. 62-71. 
3. Дробноход Н.И. Омраченная Украина: найдем ли выход?  //   Персонал. – 2003. – № 4-5. – С. 40-51. 
4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії  Верховної  Ради  України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 
1997. – 80 с. 
5. Шульга М. Національна і політична маргіналізація за умов системної кризи // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 5-20. 
6. Юлдашев А., Мирошниченко Ю. Социальный менеджмент: к вопросу о  национальной  доктрине 
реформирования общества // Персонал. – 2002. –  № 5. – С. 42-46. 
7. Бабкина О. Роль государства в реформирующейся политической системе // Персонал. – 2002. – № 4. – С. 37-42. 
8. Нахичеванлы А. Мир политики: ценностные измерения // Персонал. – 2003. – № 3. – С. 30-32. 
9. Муляр В.І. Загальна політологія: Курс лекцій. – Житомир: Полісся, 1994. – 116 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.12.2004 р. 

Маслов А.А. Маргинальное в сфере административного управления. 

В статье рассматривается сущность маргинальной личности, периоды маргинализации украинства, 
некоторые аспекты маргинализации различных звеньев аппарата административного управления на 

переходной стадии формирования украинской государственности. 

Maslov A.A. Marginal  in a Sphere of Public Administration 

The article shows the main principles of marginalization, the periods of Ukrainian marginalization, some 
aspects of marginalization in different branches of public administration at the transitory stage of Ukrainian 

state foundation. 



 

© Рускевич А.В., 2005 

УДК 165. 75 
А.В. Рускевич, 

асистент  
(Житомирський державний університет) 

ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ В КОНЦЕПЦІЇ ЖАНА БОДРІЙЯРА 

Аналізується феномен тероризму в контексті концепції Ж. Бодрійяра, де тероризм розглядається як 
характерна риса сучасного технократичного суспільства,  у якому  спостерігається відчуження людини 

від гуманістичних джерел, а сама людина як атомізований елемент виявляється зануреною в 
атмосферу перманентного терору, пов'язаного із симулятивним існуванням світу. 

Проблема тероризму є найбільш актуальною з часів становлення людської цивілізації. Вона є 
предметом дослідження багатьох вітчизняних учених (В.А. Щербак, М. О. Попов, А.Г Лук'янець, 
А.В. Тимченко, А. О. Рось, І.В. Замаруєва, В.Л. Петров та ін.). Важко знайти мислителя, який би не 
досліджував цю проблему в тому чи іншому аспекті її актуалізації. Мета статті – дослідження проблеми 
тероризму в площині концепції Ж. Бодрійяра, французького філософа, соціолога, культуролога, який 
писав, що "ми живемо в цей дивний час, коли маси не погоджуються носити ім'я соціального і тим самим 
відмовляються і від сенсу, і від волі" [1: 67] 

Основні твори цього філософа ("Система речей" (1968), "Дзеркало виробництва" (1973), 
"Символічний обмін і смерть" (1976), "Симулякри і симуляція" (1981), "Фатальні стратегії" (1983), 
"Прозорість Зла" (1990) та ін.) так чи інакше пов’язані з проблемою суспільного зла, яке найбільш 
яскраво виявляє себе через феномен тероризму.   

Сучасний світ, згідно з Бодрійяром, – це світ промислових моделей "симулякрів", що роблять самих 
себе, та циркулюють в умовності свого буття й апелюють тільки до своєї власної реальності. Вся інша 
реальність, у тому числі історична, виявляється для людини імплантованою в галузь засобів масової 
інформації і характеризується надтекучістю, надпровідністю, контамінацією і перенасиченістю. 

Проходячи через стадії "спокуси" чи "спокушання", ми виявляємося у всесвіті "гіперреальної" 
симуляції, де "нереальність" можлива тільки у вигляді подібності "реального" із самим собою, де всі 
події відтворюють все, що вже колись трапилося. Сам суспільний рух приречений на всезростаючу   
невизначеність: "фатальні стратегії" змінюються фрактальною формою розсіювання. "Після оргії", коли 
"усе відбулося", "вибуховий момент сучасності" виявляється остаточно вичерпаним. Такими рисами 
характеризує Бодрійяр сучасний стан західної культури.  

Протягом останніх двадцяти років ХХ століття Бодрійяр ставив діагноз постіндустріальному 
суспільству і пропонував "заощадити кінець століття" та відразу перейти у 2000 рік, оскільки він "уже 
відбувся", а асимптотична траєкторія історії приречена на нескінченне наближення до свого кінця, 
ніколи не досягаючи його і віддаляючись у протилежному напрямку [2: 34-45]. 

Згідно з Бодрійяром, тероризм є похідним від сучасного положення речей. Найяскравіше сучасність 
розкривається в результаті аналізу американського суспільства. У своїх філософсько-художніх працях 
Бодрійяр показує створення штучного середовища помешкання, де людина вже не страждає від важкої 
праці, хвороб, голоду, насильства, воєн і навіть не переживає важких щиросердечних конфліктів [1-4].  

Завдяки спорту, аеробіці, медичним препаратам, пластичній хірургії американці можуть змінювати 
свою зовнішність, яка була дана від природи. Вони безупинно їдять і щиро посміхаються, молоді і 
здорові. В Америці вночі не гасять вогні, радіо і ТВ працюють 24 години на добу. Бодрійяр захоплений 
Америкою, щоправда, дещо бентежить його. У "Прозорості зла" (1990) він намагається осмислити те, що 
побачив в Америці, і усвідомлює, яку ціну довелося заплатити за цей штучний рай [2]. Дійсна небезпека 
пов'язана з тим, що створене зусиллями численних фахівців суспільство, у якому, здається, більше немає 
ніяких форм зла, насправді є дуже хитким і вразливим. Не тільки зовнішня погроза може порушити 
рівновагу. Всередині системи зароджуються нові небезпечні соціальні "віруси", перед якими 
неспроможні люди, вигодувані штучною їжею.  

Це не тільки медична проблема. Йдеться про те, що за фасадом гасел, пацифізму, демократії, екології, 
здоров'я, моральної чистоти, безконфліктної комунікації приховуються форми зла. У суспільстві 
спостерігається явний дефіцит жалю. Автономні і самовдоволені індивіди виявляють несподівану 
жорстокість і навіть тягу до вбивства [2].  

Постає питання про можливість у демократичному суспільстві расизму і тероризму, зокрема, чому в 
збалансованих системах суспільства в економіці, технічних системах, комп'ютерних мережах 
відбуваються збої, наслідки яких виявляються стають більш значними порівняно з природними 
катастрофами? В архаїчних суспільствах символічний обмін визначав суспільну поведінку і комунікацію 
поза усвідомленням і раціоналізацією. Символічний обмін, за Бодрійяром, вибудовується щодо суб'єкта і 
символів його присутності. Принципом інтерактивності тут є не симетрія еквівалентного обміну, а 
асиметрія дарунка, дарування, жертвоприношень – тобто принцип нерівності. Споживча вартість 
підмінюється міновою – тобто ринковим, фундируваним принципом еквівалентності: все дорівнює 
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абстрактному еквіваленту грошей, усе раціонально узагальнюється до еквівалентності, атомізується та 
розпорошується, усе має ціну, але не має цінності.  

Однак далі і цей "фетишизм споживчої вартості", який знаходить відбиток у марксистській 
політекономічній теорії як проблема відчуження, стає жертвою диктатури знакової вартості. Об'єкт стає 
єдністю знака і товару; відтепер товар – це завжди знак, а знак – завжди товар. Знак провокує відчуження 
вартості, змісту. Предмети та явища позначаються через певні референти, а значить, – втрачають 
реальність. Це найбільше спостерігається  у дискурсі реклами, що організовує придбання речі через 
придбання її змісту і керування бажаннями, коли уявне і несвідоме переходять у реальність. І коли тепер 
відчуження вичерпало себе, як зазначає Бодрійяр, – наступає "екстаз комунікації". У цьому пункті 
Бодрійяр радикально критично розходиться зі структуралізмом і марксизмом: у знаковій формі вартості 
домінує означуване, що руйнує основну структуралістську пару предмета та його референта. Тому 
економічні теорії вартості перестають працювати у світі диктатури знака [3].  

Аналіз феномена робочої сили, який робить Бодрійяр, показує, що робоча сила – це не сила, а 
характеристика, аксіома, і її оперування в процесі праці, її споживча вартість є не чим іншим як 
дублюванням цієї характеристики в операціях коду. Саме на рівні знака, але аж ніяк не на рівні енергії 
здійснюється суспільне насильство, яке втілюється у нерівноцінному обміні зарплати на робочу силу. 
Але навіть якби цей обмін був рівноцінним, як вважає Бодрійяр, якби навіть заробітна плата була 
скасована, все одно людина залишилася б "приреченою" на виробництво. Бодрійяр вважає також, що 
варто розрізняти те, що належить режиму виробництва, і те, що належить до його коду. Перш ніж стати 
частиною ринкового закону вартості, робоча сила вже являє собою певний статус, структуру покори 
певному коду. Перш ніж стати міновою вартістю, вона вже є, як і будь-який товар, знаком операторного 
перетворення природи на цінність, що постає визначальною ознакою виробництва і фундаментальною 
аксіомою нашої культури. Під кількісними еквівалентностями виявляється більш глибинний і 
споконвічний зміст товару, коли людина стає детермінованою товарною цінністю. Сучасне виробництво, 
таким чином, постає терором коду.  

До кінця XX століття знаки остаточно відриваються від своїх референтів і одержують повну 
автономність сигналів – "симулякрів", що відтворюють і транслюють змісти, неадекватні до подій, які 
відбуваються, і факти, що не піддаються однозначній оцінці. Поширення симулякра стирає і сам 
механізм революції, а сама симуляція породжує світ катастроф. Симулякр у Бодрійяра "перевершив" 
історію: він створив "маси" (замість класів), і вони зупинили історичний процес.  

"Маси" – мовчазна більшість; вони тяжіють до фізичної і статистичної форми, одночасно 
несоціальної  і надсоціальної. Вони не можуть бути керовані ніякою політичною владою, але маси 
породжують ілюзії влади, ілюзії бути владою. Маси ніде, ніким і нічим не можуть бути репрезентовані. 
Вони існують поза демократичною репрезентацією; вони парадоксальним чином сполучають у собі 
надкерованість і катастрофічну погрозу тотальної дерегуляції. Їх неможливо збити зі шляху, 
містифікувати, адже вони нікуди не рухаються і нічим не зайняті. Вони поглинають всю енергію й 
інформацію, розчиняючи при цьому все соціальне і все антисоціальне. Симулякр формує середовище 
прозорості, де нічого не може бути прихованим. Усе, навпаки, стає надочевидним, здобуває надлишок 
реальності. Бодрійяр називає це гіперреальністю. Нескінченна репродукція, мікродеталізація об'єктів, 
перетворення їх у модельні серії – от визначення "реального" як гіперреальності. Речі тепер занадто 
автентичні, правдиві, занадто близькі людині, занадто помітні; вони виведені у надочевидність, у 
галюцинацію деталей. Тому в гіперреальності безроздільно царює нова непристойність, яка  означає 
гіперпредставленість речей [4].  

Гіперреальність і непристойність характеризують фатальний і радикальний антагонізм світу. Все 
прагне вирватися за межі, стати екстремальним, терористичним; усе захоплено симулякром і 
перетворено в нескінченну власну гіпертрофію: мода – більш прекрасна, ніж саме прекрасне; 
порнографія більш сексуальна, ніж сам секс; тероризм – це більше насильство, ніж саме насильство; 
катастрофа більш дієва, ніж сама подія. Це більш не трагедія відчуження, а екстаз комунікації. Все в 
цьому світі перестає бути собою, Всесвіт стає холодною й об'єктною  річчю; на його сцені вже 
неможливий спектакль – у кращому випадку відбудеться банальна церемонія; порнографія замінила 
сексуальність; насильство заміщене терором; інформація скасувала знання. Немає більш ніякої 
діалектики – є рух до межі і за межу, до смерті. Головний актор цієї культури катастроф – засоби масової 
інформації і сучасних телекомунікацій, екран як поверхня знака, комп'ютер і передові технології, 
мовчазна більшість мас.  

Згідно з Бодрійяром, "банальна стратегія" контролю раціонального чи іронічного суб'єкта над 
об'єктом уже неможлива. Шизофренія не залишає вибору: в нашому розпорядженні тільки "фатальна 
стратегія" переходу на бік об'єкта, який повинен нас спокусити, а ми маємо віддатися об'єкту. 
Зачарування безглуздості анулює метафізичний "принцип Добра". Фатальна стратегія випливає з 
"принципу Зла", що знаходиться поза логікою вартості і виключає позицію та категорії суб'єкта – 
детермінація, час, простір, цілепокладання і т.д. Царювання фатальної стратегії в "прозорості Зла" і 
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вимагає постмодерний світ, що Бодрійяр характеризує як стан "після оргії". Бодрійяр пише: "Якби мені 
треба було дати назву сучасному стану речей, я сказав би, що це – стан після оргії. Оргія – це кожен 
вибуховий момент у сучасному світі, це момент звільнення в будь-якій сфері" [2: 56].  

У цілому, як пише Бодрійяр, тероризм спрямований не на те, щоб змусити говорити  чи надихнути, 
мобілізувати, він не призводить до революції (у цьому плані він, мабуть, є абсолютно 
контрпродуктивним; але, ставлячи йому в провину шкоду, що він наносить революційному руху, треба 
враховувати, що він і не прагне бути революціонером). Він орієнтований на маси саме в їхньому 
мовчанні, маси, загіпнотизовані  інформацією. Він сконцентровує  свою  увагу винятково на сучасному 
соціальному світі, на цій білій  магії  інформації,  яка постійно впливає на нас, симулювання, 
розпереконання,  анонімного  і довільного керування, на цій магії абстракції – магії, що він максимально 
активізує і яку, таким чином, підштовхує до смерті, використовуючи магію іншу, чорну, магію абстракції 
– ще більш сильну, більш анонімну і більш довільну: магію терористичного акту [2; 3].  

Терористичний акт при цьому єдиний не є актом репрезентації. Цим він зближується з масою, що 
виступає єдиною реальністю, яка не може мати представлення.  Звідси  випливає, що тероризм  зовсім не 
являє собою те, що виражається масами і жодним чином не є активним вираженням їхнього пасивного 
опору. Між тероризмом і поведінкою маси існує відношення  не  представленості, а еквівалентності: 
обидва не спрямовуються ніякою ідеєю, обоє не належать до жодної репрезентативності, обоє не мають 
ніякого змісту. Їх поєднує саме радикальне, саме рішуче заперечення  будь-якої репрезентативної 
системи.  

Це на сьогодні є тим, що ми в змозі сказати про зв'язки, які можуть встановлюватися між двома 
елементами, що перебувають поза областю репрезентації.  

Отже, згідно з Бодрійяром, усе, що звільнено, неминуче починає нескінченно розмножуватися і 
мутувати у процесі часткового розпаду і розсіювання. Ідеї і цінності (прогресу, багатства, демократії й 
ін.) втрачають свій зміст, але їхнє відтворення продовжується і стає все більш досконалим. Вони 
розповсюджуються по світу як метастази пухлини і проникають скрізь, просочуючись один в одного. 
Секс, політика, економіка, спорт і т.д. тепер присутні скрізь і, отже, ніде. Політика сексуальна, бізнес – 
це спорт, економіка не відрізнена від політики і т.д. Цінності більш неможливо ідентифікувати, культура 
стала транскультурою, політика – трансполітикою, сексуальність – транссексуальністю, економіка – 
трансекономікою. Усе піддалося "радикальному перекрученню" і занурилося в пекло відтворення, 
постійного повторення одного й того ж. Такий стан речей стає, як видно, ґрунтом для ескалації 
тероризму.  
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Рускевич А.В. Феномен терроризма в концепции Жана Бодрийяра. 

Анализируется феномен терроризма в контексте концепции Ж. Бодрийяра, где терроризм 
рассматривается как характерная черта современного технократического общества,  в котором  

наблюдается отчуждение человека от гуманистических истоков, а сам человек как атомизированный 
элемент оказывается погруженным в атмосферу перманентного террора, связанного с симулятивным 

существованием мира.   

Ruskevich A.V. The Phenomenon of Terrorism in a Concept of Jean Baudrillard 

The article considers the phenomenon of terrorism in the context of Jean Baudrillard’s philosophic concept, 
where terrorism is viewed as the characteristic feature of contemporary technocratic society, in which one can 
see the alienation of a man from the humanistic sources and the man himself as an atomized element is plunged 

into the atmosphere of permanent terrorism, stemming from the simulative existence of the world. 
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МІСЦЕ ІДЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ 
ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ 

У статті визначається сучасне розуміння поняття "тероризм" та, на основі аналізу висновків 
Ж. Бодрійяра, досліджується проблема визначення місця ідеології освіти в комплексній системі 

протидії тероризму. 

Історичні джерела свідчать, що терор здавна нерідко застосовувався для розв'язання внутрішніх та 
зовнішніх проблем окремих держав. Так, у XVIII—XIX ст. поняттям "терор" позначалися і відкрита 
насильницька форма державної диктатури, і практика поодиноких політичних замахів. Таке поняття 
нерідко застосовувалося щодо насильства і репресій, які здійснювалися в ході війни і, зрозуміло, щодо 
самої війни. Поняття "тероризм" використовувалося при позначенні здійснення терору. З появою в 
багатьох країнах наприкінці XIX ст. опозиційних організацій, що практикували систематичні замахи, 
поняття "терор" і "тероризм" перестають поширюватися на сферу воєнних дій і характеризують 
здебільшого тактику та політичні вбивства, які чинили опозиційні організації [1: 5-12]. 

Термін "тероризм" вживається в наш час для визначення широкого спектру суспільно-політичних 
феноменів і тому потребує чіткого визначення. Українські вчені, які досліджують цю проблему 
(В. Ємельянов, В. Глушков, Я. Кондратьєв, В. Ліпкан та інші) зазначають, що сьогодення вимагає 
створення і прийняття міжнародним співтовариством Єдиної конвенції з питань боротьби з тероризмом, 
у якій, з урахуванням міжнародного досвіду захисту прав людини, було б визначено поняття тероризму 
та терористичного акту, передбачено чіткий порядок взаємодії держав та умови обов’язкової видачі 
терористів зацікавленій країні, правовий статус держав, які здійснюють терористичну політику. 

Хоча тероризм досліджується з правової,  політичної, соціологічної, моральної точок зору, але 
найбільш адекватним є його юридичне визначення. У вітчизняній юридичній науці тероризм 
розглядається як загально небезпечне, політико-ідеологічне, психологічне, жорстоке, аморальне явище, 
прояви якого різними способами посягають на громадську безпеку та суспільні відносини, що 
охороняються законом. Саме коло охоронних відносин викликає труднощі у визначенні кримінально-
правового поняття тероризму і відмінних його ознак від подібних злочинів як у світовій практиці, так і в 
Україні [2: 153-154]. 

За словами В. Ємельянова, з появою у Комплексній цільовій програмі боротьби зі злочинністю 
поняття "злочини терористичної спрямованості" зміст його вчені стали активно інтерпретувати кожен 
по-своєму, у зв’язку з чим до терористичних почали відносити практично понад 30 протиправних діянь, 
передбачених Кримінальним кодексом [3: 90]. 

На нашу думку, найбільш обґрунтованим є визначення Б. Романюка та В. Коваленка, яке розкриває 
сучасну суть цього феномена: "Тероризм – це умисне вбивство або погроза вчинення вбивства безвинних 
людей, здійснені шляхом вибуху, підпалу чи інших суспільно небезпечних дій, які призвели чи можуть 
призвести до загибелі людей, дестабілізації обстановки в державі, залякування населення та настання 
інших тяжких наслідків, якщо вони здійснені для примушення органів влади або їх представників до 
прийняття рішень, у яких зацікавлені терористи" [4: 71-75]. 

Сутність тероризму складає насильство. Проблема насильства існує стільки ж часу, скільки 
розвивається людство. За словами М. Луняка, насильство у людському середовищі тісно пов'язане з 
проблемою моралі, тобто сукупності звичаєвих норм, усталених поглядів, пов'язаних з різними аспек-
тами людського життя. Саме керуючись мораллю, людина може встановити, що треба вважати 
насильством. Хоч моралі притаманно багато консервативних рис, вона зазнає істотних змін з розвитком 
людського суспільства [5: 99-101]. 

Люди — це істоти, дії яких у всіх проявах свідомо чи несвідомо скеровуються їхньою волею. Всі 
людські вчинки є наслідками, які породжуються мотивами і оцінюються совістю. З урахуванням цього 
можна вважати, що насильство – це певна дія, яка суперечить уявленням людства про належно-
допустиме, а тому викликає негативну реакцію з боку суспільства. 

У минуле відходить насильство держави над певним соціумом, яке спричиняється політичними, 
національними чи релігійними чинниками (наприклад, антисемітизм, апартеїд). Конституції 
демократичних держав проголошують рівність усіх перед законом. Проте повністю контролювати всі 
сфери суспільного життя держава не може. Протягом життя людина відчуває на собі тиск суспільного 
насильства, що має психологічний характер і тісно пов'язаний з мораллю. Його проявом є панування 
традицій, загальноприйнятих норм поведінки тощо. Деякі звичаї держава санкціонує і підтримує, а з 
деякими веде боротьбу чи, принаймні, ставиться до них толерантно доти, поки не порушується закон. 
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Насильство — невід'ємна складова людської сутності.  Протягом розвитку людства ставлення до 
насильства змінювалося. Те, що для наших пращурів вважалося нормою, для нас є злочином. Водночас 
люди звикли підкорятися насильству. Якщо воно йде від влади, його найчастіше починають розглядати 
як один з варіантів норми. Саме це є істотним психологічним фактором, на якому ґрунтуються 
тоталітарні режими. 

На наше глибоке переконання, проблема тероризму як різновиду насильства є не стільки політико-
юридичною, скільки свідомісно-ідеологічною. Хоча, за словами Ж. Бодрійяра, сучасний тероризм далеко 
відійшов від ідеології. На його думку, енергія, що живить терор, не має причини, не може бути зрозуміла 
в межах певної ідеології, навіть ідеології ісламізму [6]. Але ця теза істинна щодо політичних ідеологій. 
Якщо  ж розглядати ідеологію як поняття на означення будь-якої сталої системи ідей, що живить 
структурні елементи суспільства, то тероризм як феномен продукує і живиться власною ідеологією, 
зрозуміти і запобігати якій дуже важливо. Тому завданням нашої статті є доведення необхідності 
ідеологічної протидії тероризмові на рівні формування сучасної ідеології освіти. 

Розуміння сутності сучасного тероризму дуже точно сформулював Бодрійяр у статті "Дух 
тероризму". На його думку, сучасна глобалізація і перетворення світової біполярної системи в 
монополярну за умов об’єктивного існування соціального динамічного хаосу спричиняють точкові 
впливи, що можуть перевести систему соціуму на новий атрактор. Приклад – один маленький 
філіпінський хакер зумів запустити зі свого ноутбука вірус "I love you", який облетів увесь світ і 
спричинив дуже серйозні наслідки. У Нью-Йорку 19 камікадзе озброїлися лише власною смертю, що 
помножилася на ефективність технології, та запустили процес світової катастрофи. 

З точки зору синергетики, тероризм – акт відновлення одиничності за умов соціальної тотальності. 
Енергія тероризму не спрямована більше на зміну світу, вона спрямована на те, щоб зробити його більш 
радикальним через жертвопринесення, а система сучасного соціуму націлена на реалізацію можливостей 
миру,  застосовуючи силу. 

Тероризм, за словами Бодрійяра, подібно до вірусу існує повсюди у сучасному світі глобалізації. 
Терористичні акти останніх десятиріч зростають кількісно і стають все більш значними і драматичними. 
Якщо на початку 70-х рр. об’єктом терористів ставала переважно власність, то у 80-х рр., за статистикою 
США, половина всіх терористичних актів була спрямована проти людей. Так, у 70-і роки набуло 
поширення захоплення посольств, пізніше – безадресні вибухи великої сили, захоплення заручників, 
вибухи фанатиків-камікадзе. З’явились такі поняття, як комп’ютерний тероризм, комерційний тероризм 
(убивства на замовлення), інформаційний тероризм тощо. 

Порядок глобалізації за Бодрійяром наближається до кінця, що підтверджується зіткненням 
антагоністичних сил, розпорошених по світу. Відбувається фрактальна війна всіх ланок, усіх 
одиничностей, що повстають за принципом антитіл. Пряме зіткнення у межах подібної війни неможливе, 
і тому доводиться рятувати саму ідею війни постановками, подібними до війни в Іраці чи в Афганістані. 
Але невидима війна йде скрізь. Вона є тим, що людська спільнота невідступно наближається до світового 
монопорядку, до будь-якої гегемонії сили. Більше не існує демаркаційної лінії, що дозволяє розмежувати 
порядок і хаос, тероризм знаходиться у самому серці культури, яка проти нього воює, і видимий розрив 
та ненависть, яку спрямовують на монопорядок експлуатовані та підкорені Заходу, таємно єднається з 
внутрішнім розломом у системі держави. І система нічого не може протиставити структурі вірусу, що 
прийняв форму автоматичної реверсії власної могутності на самого себе. Саме тому проблема далеко 
виходить за межі ісламу й Америки, ісламу й Росії, на яких намагаються акцентувати конфлікт, щоб 
створити ілюзію видимого протистояння і можливості силового рішення. Радикальна відмінність нового 
тероризму у наступному: володіючи всіма видами зброї, розробленими цією системою, тероризм володіє 
ще одним – власною смертю, і це стає фатальним. Те, чого терористи добилися, здійснивши теракт у 
Манхетені, – ілюстрація теорії хаосу: початковий шок призводить до наслідків, які неможливо 
прорахувати, оскільки американська "Буря в пустелі" стала "ураганом, що зламав крило метелику" [6]. 

Перемога сучасного тероризму полягає у неконтрольованості наслідків, у тому числі й при відплаті 
терористам. Ця перемога тероризму виявляється не тільки на прикладах економічного, політичного і 
фінансового спаду у всій системі, на прикладі морального, психологічного спаду, а також на прикладі 
падіння системи цінностей, ідеології свободи, вільного пересування, яка була гордістю західного світу. 
Стає очевидним, що глобалізація пробує реалізуватись у формі поліційної глобалізації, тотального 
контролю і страху за безпеку. Така регуляція призводить до створення суспільства, максимально 
наближеного до фундаменталістського. 

Зрозуміло, що Україна повинна адекватно реагувати на зазначені виклики часу і формувати власну 
систему контрдій, у тому числі й ідеологічних, проти тероризму. Ефективна протидія терору може 
здійснюватися після визначення його сутнісних причин. Так, С. Телешун визначає дев'ять 
опосередкованих передумов можливого виникнення і розвитку тероризму в нашій країні. 

1. Політична нестабільність в країні. На думку окремих експертів, передумовами розвитку 
тероризму в Україні може стати криза "нестійкої" ідеології і державно-правової системи країни, в умовах 
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якої в державі з'являються різні опозиційні групи — політичні, соціальні, національні, релігійні, які 
ставлять під сумнів легітимність існуючої влади і всієї системи управління. 

2. Існування конфліктів у релігійному середовищі. На території України релігійний тероризм 
можливий у трьох формах вияву: як вирішення спірних питань у сфері власності; як варіант підтримки і 
поширення ідеології в ряді регіонів України, як масовий суїцид з боку деструктивних релігійних культів. 

3. Незадовільний стан екології, що створює передумови для виникнення екологічного тероризму на 
території України. 

4. Існування міжкланових конфліктів в умовах регіонального лідерства політичних сил може 
призвести до розвитку тероризму як засобу їх вирішення окремими фінансово-промисловими групами та 
політичними партіями "прикриття", до дестабілізації ситуації в регіоні, що підконтрольний політичному 
опоненту.  

5. Низький рівень медичного обслуговування, санітарного, епідеміологічного контролю зумовлює 
можливість проведення на території України терористичних актів з використанням хіміко-
бактеріологічної зброї. 

6. Наявність військової бази ВМС РФ на території України створює значне підґрунтя для 
проведення терористичних актів проти російського військового контингенту в Україні як з боку 
іноземних терористичних центрів, так і з боку внутрішніх радикалів. 

7. Висока концентрація в регіоні об'єктів підвищеної небезпеки, які потребують капітального ремонту 
і підвищення безпеки, автоматично звертають на себе увагу терористичних груп і організацій як об'єкти 
посягання. За оцінками деяких експертів, такими можуть бути Дніпровський каскад, АЕС, комплекси 
хімічної промисловості, склади боєзапасу Міністерства оборони України; сховища отруйних речовин та 
ряд інших. 

8. Існування етнічних суперечностей в окремих регіонах України може спровокувати акти тероризму, 
спрямовані на дискримінацію окремих етнічних груп, відстоювання прав етнічних меншин з боку їх 
радикальних представників та латентне втручання у ці конфлікти третіх країн, а також спроба зміни 
території компактного проживання деяких етнічних груп. 

9. Незахищеність інформаційного простору України може сприяти проведенню актів інформаційного 
тероризму в інтересах як внутрішньополітичних сил, так й іноземних держав, а також зарубіжних 
антиукраїнських центрів [7: 21-22].  

Оскільки, як зазначалося вище, аналіз мотиваційно-цінносної та ідеологічної основи тероризму має 
суттєвий практичний зміст для вирішення конкретних конфліктних ситуацій, для попередження та 
діагностики терористичної загрози, то до перерахованих передумов одним з пунктів ми пропонуємо 
віднести і відсутність відповідно спрямованої державної освітньої ідеології у процесі реформування 
національної системи освіти.  

З точки зору функціональності ідеологія як феномен – це суспільний інтегратор і координатор у 
відцентрово спрямованій свідомості окремих соціальних груп. Як держава виступає інтегратором і 
кординатором суспільного буття, так ідеологія є координатором та інтегратором свідомісного та 
світоглядного полів, що взаємодіють і взаємозалежать від потреб, інтересів та цінностей людського 
життя. Останні дослідження вітчизняних та російських суспільствознавців (С. Кара-Мурза, 
М. Михальченко, М. Недюха, І. Попова та ін.) підтверджують цей висновок. 

Щодо ідеологічних складових сучасної освіти то, на нашу думку, слід розрізняти три поняття: 
"ідеологія освіти", "освітня ідеологія", "корпоративна (педагогічна) ідеологія", які досі іноді 
використовуються як синоніми. Якщо перше вживане на означення комплексу ідейних засад формування 
та функціонування національної системи освіти, друге – на означення комплексу ідеологем, що 
поширюється через системи освіти та виховання, а останнє потрібно вживати для визначення 
професійної корпоративної ідеології працівників освітянської галузі. 

Національна система освіти повинна готувати особистість епохи глобалізму із синергетичним 
розумінням сучасного світу та знанням біфуркаційних точок на його "тілі", але з внутрішнім свідомісним 
запобіжником щодо відповідальності за вплив на ці точки. 

За висловом одного з ідеологів тероризму Йоогана Моста, тероризм — це "варварський спосіб 
боротьби з варварською системою, яка знищує людину". До речі, слід зазначити, що саме суспільство, як 
це не парадоксально, вимагає тероризму, коли держава не може або не хоче справитися з покаранням 
винних. Тоді виникають міфи про добрих Робін Гудів, Котовських та Кармелюків. Національна система 
освіти й виховання хоча побудована на демократичних та гуманних принципах, але змістовне 
наповнення суспільствознавчих предметів, зокрема історії, де переважно зміщені акценти, але героїка 
антивладного екстремізму залишилася, примушує задуматися над необхідністю виважити форму і міру 
впливу на свідомість дитини факторів патріотичного, але неекстремістського виховання. 

Історична тематика народних месників, повстанських рухів, збройної боротьби за свободу і 
незалежність у наш час потребує певного переосмилення. Складність полягає в необхідності пошуку 
оптимуму між формуванням патріотизму і запобіганню свідомісному екстремізму. 
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Проблемою також є релігійна складова ідеології освіти за умов вітчизняної поліконфесійності та 
релігійної нетерпимості. Хоча школа відділена від церкви, але релігія є важливою складовою життя 
сучасних громадян України. 

У продукуванні нетерпимості та асоціальності часто і обґрунтовано звинувачують ЗМІ, які доносять 
до кожного певні деструктивні ідеї, на зразок реклами: "Правила існують для того, щоб їх порушувати!". 

Державна освітня ідеологія  має формуватися з урахуванням зазначених проблем, а її формувачі – 
розуміти, що тероризм – це реальний феномен постсучасності, який "живиться" екстремізмом, 
радикалізмом, нетерпимістю і віруси якого ми не маємо права пустити у свідомість наших дітей. 
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Смагин И.И. Место идеологии современного  образования в национальной системе 
противодействия терроризму. 

В статье определяется современное понимание термина "терроризм" и, на основе анализа выводов Ж. 
Бодрийяра, исследуется проблема определения места идеологии образования в комплексной системе 

противодействия терроризму. 

Smagin I.I. The Ideology of Contemporary Education in the National System of Counteractions to Terrorism 

The article defines the contemporary comprehension of the term "terrorism" and, on the basis of Bodriyar’s 
conclusions, the problem of the place of ideology of education in an overall system of terrorism counteraction is 

investigated. 
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СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА МАТЕРІАЛЬНІ УМОВИ ЖИТТЯ В ОБ'ЄДНАНІЙ НІМЕЧЧИНІ  

 Німеччина розглядається автором як постіндустріальне суспільство,  аналізуються її основні 
демографічні тенденції й такі специфічні соціальні прошарки,  як: а) приватні підприємці, середній клас 
і фермер; б) працівники  сфери послу; в) еліта й групи населення на грані бідностi.  Даючи детальну 

характеристику фінансового становища  різних соціальних верств, автор визначає загальні ознаки всієї 
Західної Європи й основні її відмінності від пострадянського простору. Особливо відзначається 

матеріальна стимуляція інтелігенції як вирішального фактора високого рівня соціально-економічного 
розвитку Німеччини. 

Вихідні методологічні положення та демографічні умови 
Загальне поняття структури – це інструмент, який здійснює аналіз внутрішніх складових певного 

феномена. Воно членує цілісну побудову явища на окремі складові та досліджує відносно стійкі зв'язки 
та стосунки між ними [1: 662]. Як хіміки вивчають структуру молекул, мовознавці – структуру мови, так 
соціологи досліджують структуру суспільства. При цьому виявляються різні підходи до проблеми, 
особливо у визначенні пріоритетів. Я поділяю точку зору тих науковців, для яких центральною 
проблемою є розвиток структур соціальної нерівності, особливо між різними прошарками, а також між 
чоловіками та жінками, і які  акцентують увагу на зміні складових прошарку [2: 21].   

У статті йдеться про одну з великих й розвинутих держав нашого континенту. Німеччина зі своїми 
82,3 млн. жителів належить до густо населених країн – хоча регіонально й нерівномірно. На заході 
проживають 242 чол./км², на сході лише 138 чол./км². Одночасно південь має значно вищу щільність 
населення, ніж північ. Загалом для Німеччини, як і для більшості розвинутих країн, характерні наступні 
демографічні тенденції: 

- зменшення народжуваності: уже більше трьох десятиліть спостерігається незначне зменшення 
німецького населення; 

- збільшення тривалості життя та віку населення; 
- викликана економічними та демографічними причинами міграція, що триває понад 40 років, у 

результаті чого виникає мультиетнічне  суспільство. 
З іншого боку, відбувається міграція зі сходу на захід, яка є чисто національною особливістю, 

викликаною об'єднанням. Лише в період з 1989 року з "нових земель" на захід переселилися 1,3 млн. 
громадян. Внаслідок цього в Західній Німеччині сьогодні проживає 67 млн., а на сході лише 15 млн. 
населення [3: 86].  

Постійно зростаюча частка людей похилого віку зумовлює не лише збільшення витрат на охорону 
здоров'я та догляд за хворими, але й розхитує фундамент пенсійного страхування за віком  відповідно до 
традиційного договору поколінь. Це означає, що  покоління, яке працює, забезпечує, в основному, своїми 
внесками до пенсійного фонду заслужений відпочинок старшого покоління. Але сьогодні цей "спосіб 
переміщення засобів" поступово втрачає під собою демографічну основу, тому що все менше 
працюючих повинні фінансувати зростаюче число пенсіонерів. Ще в 1950 році співвідношення людей 
віком понад 60 років та осіб працездатного віку складало 1:4, сьогодні воно складає менше ніж 1:3. А 
через 20 років воно складатиме, напевно, лише 1:2 [4: 745].  

За такої тенденції навантаження на працююче покоління з часом переступить межу можливого, тоді  
розмір очікуваної пенсії не зможе більше гарантувати ніякого соціального захисту. 

Ця проблематика загострюється ще й тим, що освітній період, який має підготувати людину до 
професійного життя, значно подовжився, в той час як саме професійне життя в більшості випадків 
закінчується раніше. Так, на момент уведення пенсійного страхування приблизно 100 років тому майже 
70% людей у віці понад 60 років продовжували працювати, в той час як сьогодні їх лише 13%. За таких 
умов експерти та політики досягли єдності в тому, що пенсійне страхування слід реформувати. Поряд із 
страхуванням по старості на основі договору поколінь у майбутньому все вагомішою стає друга 
додаткова опора, а саме  завчасна турбота про себе у формі заощаджень, нерухомості або довгострокових  
особових вкладів у фінансовий ринок. Зараз ведеться політична боротьба навколо відповідних моделей 
державної підтримки самозабезпечення старості шляхом звільнення від податків тощо. 

Для аналізу структури соціальної нерівності пропонуються різні підходи: з одного боку, "класична" 
модель класів та прошарків, яка базується на вченні Маркса, з іншого боку, дві новітні моделі соціальних 
станів та середовищ. У них висвітлюються різноманітні грані та проблеми соціальної структури. Уже з 
50-х років минулого століття марксистський підхід, за яким економічні критерії як власність на засоби 
виробництва були визначальними, принципово відхилявся, натомість  були розроблені концепції про 
"злиття класового суспільства" або про "нівельоване суспільство середнього класу" [5].  Дійсно, часто 
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суспільні контури розпливаються, але врешті-решт у німецькій соціальній структурі чітко 
викристалізовуються деякі прошарки. 

1. Самостійні, буржуазний середній клас, селяни 
Офіційна статистика визначає самостійних як "осіб, які як  власники або орендарі (включаючи 

самостійних ремісників) керують підприємством чи виробництвом промислового або 
сільськогосподарського типу, беруть на себе організаційну та економічну відповідальність, а також усіх 
представників вільних професій надомних промислів" [6: 21]. Спільним для всіх самостійних є, таким 
чином, елемент ситуації їх діяльності: вони працюють не в залежних умовах, а розпоряджаються 
власними засобами виробництва та виготовляють продукцію чи надають послуги за власними 
розрахунками. При цьому вони використовують лише свою власну робочу силу (одноосібне 
підприємство), як роботодавці вони можуть надавати робочі місця з виплатою заробітної платні. До цієї 
досить гетерогенної групи належать як найдрібніші селяни, так і великі землевласники, як орендарі 
автозаправної станції, так і власники великого підприємства, невдалий митець, лікар, адвокат чи 
податковий консультант із добре налагодженою практикою. 

В економіці та політиці самостійних – за винятком власників великих підприємств – називають 
"середнім класом", який є цільовою групою заходів стимулювання, так званої "політики середнього 
класу". Соціолог тут дещо точніший, він відрізняє "старий середній клас" (підприємців, ремісників, 
торговців та селян) від "нового середнього класу" службовців та чиновників. Поняття "старий середній 
клас" використовується тут дещо розмито як синонім для "самостійних" [7: 82-85].  

Маркс та Енгельс прогнозували, як відомо, крах "середнього класу", малі підприємці, за їх 
передбаченням, мали розоритися в конкуренції з великими підприємствами. На практиці цей прогноз 
справдився лише для 60% самостійних у капіталістичній Німеччині, проте 40% удалося пережити це 
сумне пророцтво. Пов'язаний з цим процес скорочення числа самостійних відбувався двома етапами: за 
першим під час індустріалізації перед Першою  світовою війною настав другий у 50-60 роках. Але з 90 
років минулого століття частка  самостійних знову помітно зростає, зараз вона складає 10,3%. (У ЄС 
вона ще вища й складає 14,5%, а в південних країнах – членах ЄС – більша вдвічі). Спостерігається 
суттєва відмінність від попередніх десятиліть, а саме різке зменшення членів сім'ї, які допомогали б 
справі. Якщо в 1950 р. їх число було приблизно таким, як і число самостійних, то сьогодні ця цифра сягає 
лише 10% [8: 51].  Одночасно відбулися політичні структурні зміни: в той час, коли число й частка 
самостійних фермерів різко зменшилася, підприємці у сфері послуг відзначають суттєвий підйом, частка 
їх складає 70% від усіх самостійних. Звичайно, маленькі приватні крамнички  значною мірою 
витісняються супермаркетами, зате багато нових представників сфери послуг змогли відкрити свою 
справу в галузі кредитування, страхування, нерухомості, освіти, культури, спорту та розваг, що 
відповідає загальній англо-американській та західноєвропейській тенденції. 

Самостійність окуповується фінансово. За винятком сільського господарства, у представників цього 
прошарку найбільші прибутки: у 1998 році вони складали з розрахунку на сім'ю 4.459 €. Лише з 1995 до 
2003 року прибутки середнього прошарку зросли з урахуванням цін на подальші 15% [9: 19].  

Водночас за відносно високим середнім показником прибутків сховані досить різкі розбіжності. 
Добра третина самостійних належить до заможних та багатих, у той час як 14% живуть в умовах 
відносної бідності, тобто в їх розпорядженні перебуває відповідно до критеріїв ЄС менше 50 % 
середнього доходу населення. До цієї частини належать не лише дрібні фермери чи дрібні виробничники, 
які опинилися в скруті, але й невелика група людей вільних професій з вищою освітою, які не змогли 
укріпитися на переповненому ринку праці. 

Нестабільне матеріальне становище викликає високу плинність серед самостійних, щороку близько 
10% зазнають "персональних змін". Частка тих, хто успадковує справу батьків, складає максимально 1/4 
всіх самостійних, а це означає, що переважна більшість розпочинає свою власну справу без опори на 
сімейний спадок. 

Для цього прошарку характерна готовність до трудових затрат. Якщо в середньому для працівника 
нормою є 36 робочих годин на тиждень, то в приватному бізнесі трудові затрати сягають 49 годин на 
тиждень. Під час хвороби або при нещасному випадку 60% самостійних продовжують працювати; на 
противагу цьому працюючі та учні профшкіл виявляють таке бажання у кожному четвертому випадку. 
Через здатність самостійних пристосовуватися та готовність ризикувати  їх називають також 
"експериментальним класом". 

Аналогічні розшарування матеріального плану спостерігаються також серед селян. З одного боку, 
вони володіють значними матеріальними цінностями, як правило, є власниками будинків, у яких 
проживають, банківських рахунків у розмірах вище середнього, страхових полісів або договорів на 
пільгове будівництво, що складає певну частину забезпечення їх похилого віку. Тим не менше, фінансове 
становище селян часто досить хитке, їх прибутки зумовлені ринком і відзначаються помітною 
нестабільністю. Тягар цін, зумовлений надвиробництвом аграрного сектора країн ЄС, – надто високий. 
Оскільки фермери утримують відносно великі сім'ї, то чистий прибуток на члена сім'ї становить близько 
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75%  середнього показника в країні – і це незважаючи на те, що у них значно довший робочий день, ніж 
у представників інших професій. 

Проблемою є також великі розбіжності у прибутках економічно сильних та слабких господарств. 
Найбільш процвітаюча чверть селянських ферм досягає річних прибутків близько 70 000 €, що дорівнює 
47 000€  на кожного працюючого члена сім'ї. 

З іншого боку, прибутки економічно найслабшої чверті господарств складають лише 8 300 €, в той 
час як майже 5% селян залишаються майже без прибутку. Між іншим, усе більше селян прагнуть 
покращити своє матеріальне становище шляхом прямого збуту (наприклад, через фермерські крамниці) 
та  наданням послуг ("відпустка на фермі", школа верхової їзди та інші пропозиції щодо реалізації 
дозвілля). 

2.  Прошарки у сфері послуг 
Уже понад 50 років існує гіпотеза про три сектори соціально-економічного розвитку. Її основним 

положенням є розподіл виробництва на три сектори, а також твердження, що акцент економічної 
діяльності в усіх суспільствах зміщується з первинного на вторинний, а далі на третинний сектор. З 
аграрного суспільства виникає, таким чином, спочатку індустріальне, а зрештою, суспільство послуг 
(також "постіндустріальне суспільство"). Таке зміщення акценту пов'язане з важливими змінами в 
соціальній структурі, а також в умовах праці та життя працюючих. До найчисельнішої групи суспільства 
належать службовці, зайняті в торгівельній, технічній, а також в офісній та адміністративній сферах. 
Після того, як добрих 100 років тому ця група вперше з'явилася на "сцені суспільства", її частка  за 
числом зайнятих стрімко зросла від 16% у 1950 році до більше ніж утричі в 2000 році. Вона перекрила, 
таким чином, робітничий клас, частка якого скоротилася до 30% [2: 21].  Сьогодні понад 3/4 всіх 
службовців зайняті в третинному секторі. 

Усе ще ведуться дискусії про те, до якої частини соціальної структури слід віднести службовців  
залежно від їх різновидів та багатоплановості. Чи утворюють вони власний "середній клас",  чи 
залишаються вони все ж таки лише "непродуктивними, комерційними найманими робітниками", 
відомими в лівому середовищі як "білі комірці", тобто особливою частиною робітничого класу, 
залежного від заробітної плати? 

Тенденції щодо диференціації та поляризації, що виникли в останні десятиліття, вимагають більш 
детального розгляду цієї гетерогенної групи [2]. Якщо ми узагальнимо  службовців із простими видами 
діяльності та невелику кількість чиновників, які надають прості послуги,  до них належать сьогодні 9% 
населення. Офіціанти, листоноші, продавці, бензозаправники, вахтери, водії або оператори комп'ютерів 
хоч і виконують переважно "не мануальні послуги" для клієнта чи організації, все ж у плані їх умов праці 
та життя вони дуже наближені до робітничого класу, а їх соціальний статус поступається навіть 
престижним робітничим професіям. З "робітників та службовців" виникло юридично майже відповідне 
їм "найманий робітник". Звичайно, старі марновірства та класові забобони продовжують діяти й 
сьогодні. Бо хоча чистий прибуток на одного працюючого у сфері простих послуг сьогодні частіше 
менший за прибуток кваліфікованого робітника, службовці ставлять себе над "пролетарями", що 
відбивається також, наприклад, у відповідних шлюбних стосунках цієї групи. Отже, тут не лише розмір 
зарплатні вирішує, "хто з ким" і що може сказати на це рідня. 

 
Таблиця 1. 

Скільки заробляють робітники й службовці в Німеччині 
      

Професія Тривалість робочого 
тижня (год.) 

Оплата (заг. сума, €) 
 

Помічниця лікаря  38,5 1.113 – 1.652 

Пекар 40,0 1.190 – 1.345 

Водій 39,0 2.000 – 2.300 

Товарознавець 39,0 1.804 - 1.982 

Лаборант хім. лабораторії 40,0 1.742 – 1.820 

Торговець у роздріб 37,5 1.507 – 1.915 

Електромонтер 37,0 1.500 – 1.642 

М'ясник  39,0 1.589 – 1.889 

Товарознавець промтоварів 38,0 1.717 – 2.154 

Бляхар 37,0 1.604 – 2.004 
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Професія Тривалість робочого 
тижня (год.) 

Оплата (заг. сума, €) 
 

Кухар 40,0 1.340 – 1.568 

Медсестра  38,5 1.843 – 2.312 

Завскладом  38,0 1.153 – 1.498 

Менеджер туризму  38,5 1.557 – 2.324 

Слюсар 38,0 1.700 – 1.820 

Секретарка  40,0 1.351 – 2.083 

Продавець без освіти 40,0 873 – 1.043 
Вахтер 40,0 1.208 – 1.624 

Провідник поїзда 38,0 1.635 – 1.683 

 
Таблиця 2. 

Скільки отримують учні профосвіти (місячні виплати в €) 
 

Професія 1-й рік  3-й рік 

Товарозн. роздрібної торгівлі 541 698 
Автомеханік 349 439 

Товарозн. побутових товарів 659 744 

Перукар  225 340 

Помічниця лікаря  392 498 

Помічниця дантиста 490 590 

Кухар 470 640 

Маляр/лакувальник 428 604 

Банківський працівник 706 818 

Продавець  541  609  
                   (лише 2 роки)   

Готельний працівник 470 640 

Столяр 279 429 

Помічник юриста 515 640 

Садівник 400 544 

Пекар 325 381 

 
Джерело: Berliner Zeitung, 14.9.04 
Приблизно 2/3 службовців та майже всіх чиновників можна віднести до середнього та вищого 

прошарку сфери послуг [10]. Чиновництво як соціальний стан має в Німеччині давню історичну 
традицію, його історичні корені сягають  середньовіччя. Воно виявилося надзвичайно життєздатним і 
пережило всі хиткі політичні системи (лише при державному соціалізмі в НДР професійне чиновництво 
було офіційно скасовано, проте його місце зайняла так звана номенклатура). Сучасні критики часто 
називають чиновників "чужорідними елементами в сучасній демократії", а їхні захисники виправдовують 
їх "особливий статус у суспільстві рівності" їх особливими завданнями та функціями, які вони 
виконують [11: 34].  Привертає увагу, по-перше, їх кількісний  приріст: буквально до 90-х років військо 
державних слуг як в ЄС, так і в Німеччині збільшувалось. Їх кількість 2 млн. становить 7% від усіх 
працюючих. Подібними темпами зростала також частка службовців у громадській сфері, сягнувши 
майже 17%, причому до них у Німеччині традиційно відносять такі підрозділи, як залізниця, пошта, 
освіта, охорона здоров'я тощо. Звичайно, в майбутньому вже з економічних причин усе більше 
чиновницьких посад буде скорочуватися. Чиновники мають концентрувати свою діяльність у 
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центральній сфері державної влади та контролю (поліція, фінансові служби, митниця), а також у сферах 
політичної влади (виборні та адміністративні посади на різних рівнях). 

3. Еліта 
У соціології немає єдності щодо того, як слід відмежовувати й називати верхівку ієрархії суспільства. 

Такі поняття, як "політичний клас", "пануючий клас", "верхній прошарок" або "багаті" й "видатні", 
підкреслюють лише різні грані найвищих соціальних рангів і вказують на відмінності з критичної 
дистанції до цих груп. Найчастіше верхівку суспільства називають "елітою". За сухою та абстрактною 
формулою до цієї групи належать "всі члени соціальної системи, які в процесі селекції виявили переваги 
над іншими членами" [12: 341], чи це  еліта успіху, еліта освіти чи еліта цінностей – це обмеження 
залежить від конкретного соціального сектора. Але в центрі уваги перебуває владна еліта. Вона включає 
тих осіб, які мають найбільший вплив на важливі рішення та найбільші шанси "скеровувати поведінку 
інших людей" [13: 9].  

Соціальне походження представників еліти ледве змінилося за два останні десятиліття. І хоча вже 
немає жорстких суспільних бар'єрів як ще десятиліття тому, все ж певний "фактор материнського 
молока" не слід залишати поза увагою. Це стосується особливо соціального відбору щодо бізнесового 
топ-менежменту. Так, невелике ексклюзивне коло керівників 100 найбільших німецьких підприємств на 
87% набирається саме з цього верхнього прошарку (звичайно, навіть це чітко відрізняється від 
директивної практики з кадрових питань, як вона здійснювалася комуністичними партіями в 
колишньому східному блоці). 

Важлива причина того, що лише невелика частка дітей з нижчих прошарків може проникнути у 
вирішальні центри суспільства, зумовлена тим, що шлях до елітарних кіл, як правило, пролягає через 
гімназію й університет. Без закінченої вищої освіти ще три десятиліття тому піднімалися туди 40 %, 
сьогодні лише 20% [14]. (Правда, виняток становить бунтарське покоління 68-го, кращі представники 
якого після довгого маршу через різні інституції займають сьогодні частково керівні позиції в СПН чи в 
партії зелених. Так, нинішній міністр закордонних справ Йошка Фішер не здобув у свій час атестат 
зрілості, він належав раніше до так званої "групи зачистки", яка тренувалася  для фізичного 
протистояння поліції під час захисту демонстрацій. Також нинішній міністр внутрішніх справ Шілі та 
міністр із питань охорони навколишнього середовища Тріттін належали свого часу до бунтарської 
молоді). 

На відміну від Франції, Англії чи США, німецька система освіти не пропонує особливих освітніх 
закладів для майбутніх членів владної еліти, як це роблять Оксфорд, Кембридж чи Гарвард, де поряд із 
необхідними оцінками для зарахування "природний відбір" забезпечується високою платнею за 
навчання. У Німеччині цей приклад стає реальним, коли йдеться про керівні кадри у сфері економіки, 
хоча з певним запізненням. Так, у 2001 році заснували Europan School of Management and Technology, в 
яку вклали кошти  25 найміцніших підприємств у сумі 80 млн. € основного капіталу. Професійно 
досвідчені керівні кадри в галузі економіки повинні саме тут, у приміщенні Держради НДР, проходити 
вишкіл до рівня топ-менеджерів ФРН.  Вважається, що кращі шанси на здобуття кар'єри мають 
представники вищих прошарків, але інакше, ніж у минулому Радянському Союзі, в Африці чи арабських 
країнах – не стільки завдяки зв'язкам (вітаміну "В", тобто "блату"), а переважно завдяки "класово-
специфічному габітусу" вищого прошарку, певним  властивостям та здібностям особистості, як-от: 
прийнятні форми спілкування, відповідний зовнішній вигляд, широка загальна освіченість, оптимістична 
життєва орієнтація, незалежна позиція та харизма.  

Піднятися жінкам до елітних владних прошарків значно важче, як, скажімо, і представникам нижчих 
прошарків, хоч і з інших причин. І все-таки їх частка  за останні десятиріччя зросла. Так, з 1981 по 1995 
роки – з 3,4% до 12,5%. У нинішньому кабінеті федерального уряду присутні три жінки-міністри 
(охорона здоров'я, освіта, захист сільського господарства та прав споживачів). 

Після краху НДР відбулась принципова зміна структури еліти в східній Німеччині, що пов'язано з 
радикальною зміною керівних кадрів. Тоді соціалістична еліта за невеликим винятком утратила свої 
посади, а разом із цим і свою впливовість. Лише церковні верхи, які не скомпрометували себе політично, 
пережили об'єднання майже без втрат, а дехто з них отримав високі світські посади. Критично настроєні 
до соціалізму священики зайняли місця депутатів у парламенті і навіть вище: нинішній міністр 
транспорту й розбудови на Сході Манфред Штольпе обіймав раніше високу посаду в євангельській 
церкві. Уцілому вважається, що елітні прошарки в Східній Німеччині зазнали більше радикальних замін, 
ніж західнонімецькі після краху нацистського режиму. Починаючи з 1990 року, це відбувалося 
систематично, соціально суворо,  часто навіть межувало з жорстокістю. 

Важливою характерною ознакою сьогоднішньої еліти на території колишньої НДР є змішування її з 
західними німцями, що дозволяє говорити про часткове західне перекриття Східної Німеччини. Поряд із 
переміщенням капіталу відбувалося також переміщення еліти із Заходу на Схід, що мало місце, перш за 
все, у збройних силах, управлінських структурах та юстиції, в університетах та великих фірмах, отже, 
там, де східні німці навряд чи володіли специфічною діловою компетенцією або були заплямовані 
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співпрацею зі ШТАЗІ, вважалися політично неблагонадійними, тому що обіймали в той час керівні 
посади в СЄПН. П'ять років тому приблизно 40% вищих посадових місць були зайняті "імпортованими із 
Заходу" [15].  

Завдяки цьому небувалому в історії переміщенню еліти нові землі, з одного боку, виграли за рахунок 
ділової компетентності та досвідченості західних німців, з іншого боку, безперечно, стимулювалась 
ефективна модернізація східнонімецької соціальної структури. Але водночас виникли конфлікти між 
"східняками" та "західняками", стали поширюватися почуття "відчуження" або навіть "колонізації" 
колишньої НДР, як висловився одного разу популярний сатирик: "У кріслах східнонімецьких босів 
сидять західні дупи". 

У країнах східного блоку поняття еліти вважалося буржуазним, отже, непридатним для 
характеристики соціалістичних стосунків. Замість нього тут уживали поняття "інтелігенція". 
Статистика відносила сюди всіх випускників вищих та середніх закладів. Слід усе ж таки відзначити, що, 
наприклад, медсестри отримують освіту в середньому спеціальному закладі, виконуючи  зовсім не 
типову для інтелігенції роботу [16]. Тут взагалі існували казуси політичного характеру: наприклад,  
партійні функціонери, як і армійські та поліцейські  кадри, служби безпеки  приписувалися до 
робітничого класу, утворювали нібито його найпередовішу частину. Для Сходу й Заходу характерний 
різний підхід до оплати випускників вищих навчальних закладів, як це ілюструє наступна таблиця на 
прикладі Федеративної Республіки: 

Таблиця 3. 
Річні оклади випускників 2002 (у €) 

 
Галузь Високий кадровий       

потенціал (після 
захисту)  

Високий кадровий      
потенціал 

Інші випускники 

Торгівля 49.250        45.290 37.570 
Консалтінг/послуги 48.500 46.640 37.600 

Електроніка/інформатика 47.330 45.670 37.240 

Фінансові послуги/ 
банки / страхування 

47.170 45.850 42.400 

Товари повсякденного 
попиту 

46.110 41.130 37.330 

Виробничий промисел 46.110 41.840 38.860 

 
Джерело: Berliner Zeitung, 14.3.2003 
Звичайно, оклади узгоджуються особисто з відповідним керівником із кадрових питань конкретних 

фірм. Але особливо талановиті молоді кадри можуть при зарахуванні на роботу домагатися більш 
високих окладів, ніж випускники ВНЗ із посередніми оцінками. Як би там не було, у Західній Європі 
кращий диплом відповідно оцінюється у фінансовому відношенні. У зв'язку з цим людям із Західної 
Європи, які відвідують країни колишнього Радянського Союзу, незрозуміло й обурливо, як мізерно 
оплачується тут праця лікарів, учителів чи також науковців. Як наслідок цього – вони змушені 
безсоромно брати хабарі, що не лише несумісне з будь-яким почуттям гідності, а й відкриває простір 
корупції й врешті-решт призводить до соціальних деформацій, а також до економічних збитків [9: 19].  

4. Прошарки, що проживають на межі бідності 
Для груп населення, які з різних причин частково виключені з "нормального" суспільного життя, 

знайшло поширення розмите визначення – прошарки, що проживають на межі бідності. Часто 
застосовується також поняття "нижчий прошарок суспільства". У такому разі до них мали б належати 
приблизно 30% населення з найнижчими прибутками. Необхідно детальніше зупинитися на тих, чий 
соціальний стан характеризується екстремальним соціоекономічним недозабезпеченням, тобто на бідних, 
безпритульних, довгострокових безробітних, а також на іноземцях та мігрантах останньої хвилі. 

Як правило,  суттєві матеріальні нестатки пов'язані з тенденціями до соціальної ізоляції. У цьому 
сенсі прошарки на межі бідності "маргіналізуються", вони складають проблемні групи соціальної 
політики й недостатньо  інтегровані в суспільство. Як парадоксально це не звучить, бідність є реальністю 
в Німеччині, хоча вона відрізняється від бідності в країнах третього світу чи в країнах колишнього 
Радянського Союзу. Бідність у Федеративній Республіці не є абсолютною, вона відносна, вона не є 
проблемою просто виживання, а питанням гідного буття людини. Внаслідок цього межа бідності 
визначається не фізичним, а соціокультурним мінімумом існування, перетворюючись на психічний 
феномен. Існують різні способи виміру бідності, які дають, відповідно, різні результати. Політично 
фіксованою межею бідності можна вважати встановлений законом прожитковий мінімум, тобто 
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державну соціальну допомогу. Вона сягає трохи вище 40% середнього доходу сімей  з аналогічною 
кількістю осіб. Це вважається "суворою бідністю", хоча статистики ЄС визначають цю "poverty line" вже 
при 50% (а останнім часом навіть при 60%), що має враховувати статистика. 

Звичайно, отримуючи 345 € та субсидії на квартплату й опалення у вигляді соціальної допомоги, 
ніхто не вважав би себе бідним у Східній Європі. Проте, якщо не враховувати значні розбіжності в цінах 
на товари та послуги, культуру та нерухомість, можна дійти хибних висновків. 

Як би там не було, тенденції розвитку в Німеччині суперечливі, складається оманливе враження: хоча 
кількість одержувачів соціальної допомоги за останні 30 років зросла більше ніж у чотири рази й 
становить нині понад 3% населення, кількість бідних із низькими прибутками (нижче межі в 50 %) 
зменшилася за період з 1995 по 2001 рр. з 15 % до 11 % [17: 221].  Особливих успіхів у боротьбі проти 
бідності досягли Фінляндія, Данія та Нідерланди, а Португалія та Греція знаходяться у нижній частині 
порівняльної таблиці. 

До груп ризику належать прошарки населення з особливо високою часткою бідних. У їх структурі 
відбулися  соціальні зміни, сьогодні це вже не лише жінки та люди похилого віку. До груп ризику 
належать самотні матері, які самостійно виховують своїх дітей, багатодітні сім'ї, безробітні, а також 
мігранти, які досить часто перебувають у стані затяжного безробіття. 

Через збільшення кількості розлучень та народжуваність позашлюбних дітей зросла кількість матерів, 
які самостійно виховують дітей, кожна третя з них вимушена жити нижче 50 % межі [9: 19]. Це 
стосується також сімей, які мають троє та більше дітей. 

Безробітні – це група ризику, обсяг якої помітно збільшився, починаючи з 80-х років. При цьому 
регіональні розбіжності досить промовисті: на Заході це 8,4%, на Сході – 18,3% [18: 23]. Усе ж при 
всьому співчутті до знедолених не існує, як показує практика, жодної причини для фаталізму. А 
прислів'я "Раз збіднів, залишаєшся бідним назавжди" не має ніякої підстави в суспільстві розвиненої 
демократії. Як свідчать соціологічні дослідження, майже кожен другий представник нижчих прошарків 
може зробити кар'єру [19: 62-64]. Це, звичайно, не стосується тих, хто картає час із пляшкою пива в руці 
в скверах та парках великих міст – хто бував у Німеччині, спостерігав таку картину. 

З іншого боку, слід констатувати, що фінансова допомога безробітним усе частіше є недостатньою, 
аби забезпечити соціально-культурний мінімум. Ця тенденція різко зросла з січня 2004 року. Справа в 
тому, що раніше за перший рік безробіття виплачувалось 60%, наступного року ще 50% від попередньої 
зарплатні, що становило для безробітного інженера все ще 1000 € або й більше. Але  5 січня 2005 року 
набирає чинності нове врегулювання, згідно з яким допомога по безробіттю зливається із  соціальною 
допомогою і складатиме разом 345 € на Заході (а також у всьому Берліні) та 331 € на Сході, включаючи 
квартплату та субсидії на опалення. Безробітний, крім того, має "спожити" всі свої заощадження та 
майно, з яких виключаються лише 200 € на банківському рахунку із розрахунку  на рік життя, тобто, 
наприклад, у 50-річного безробітного можуть залишитися на рахунку 10000 €, автомобіль вартістю до 
5000 € та дачна ділянка до 500 м². Доходи чоловіка/дружини зараховуються в загальну суму, тобто, коли 
він/вона заробляє 1000 €, допомога по безробіттю взагалі не виплачується. Щодо квартир, то верхньою 
допустимою межею вважається 50 м² для однієї особи та 60 м²  для двох. Для десятків тисяч громадян це 
означає втрату будь якої допомоги, а для більшості людей, які вже тривалий час не мають роботи, – 
значне її скорочення. Саме цим спричинені демонстрації протесту, які відбуваються вже протягом 
кількох місяців щопонеділка переважно в східнонімецьких містах, хоча вони навряд чи призведуть до 
суттєвих змін. Для безробіття серед іноземців, яке набуває широкого розмаху, характерні такі цифри: 
22% іноземних працівників та їх сімей живуть нижче 50%-ї межі, високою є також їх частка серед 
одержувачів соціальної допомоги [20].  

Ріст етнічних меншин не є особливою ознакою німецької соціальної структури, в усьому Євросоюзі 
кількість мігрантів помітно зросла за останні десятиліття. Розвиток мультиетнічності – це очевидний 
аспект соціальної модернізації й одночасно наслідок спаду добробуту до рівня Східної Європи та 
третього світу. Найбільша частка іноземців спостерігається в обох маленьких державах: у Люксембурзі 
(35%) та Швейцарії (19%); Німеччина, Бельгія та Австрія з 9% знаходяться вище середнього показника. 

Національну специфіку міграції у Федеративну Республіку визначали, з одного боку,  цілеспрямоване 
вербування робочої сили з Туреччини в 60-і роки та, з іншого боку, "репатріація" східноєвропейських 
переселенців останньої хвилі, які разом із своїми, найчастіше слов'янськими членами сімей, складають у 
цілому 4 млн. Сьогодні в Німеччині проживають біля 2 млн. турків, 900000 вихідців із колишньої 
Югославії, 619000 італійців, за якими йдуть 365000 греків, 301000 поляків, а також 40000 росіян та 30000 
українців [21: 135].  

Приблизно 1,1 млн., тобто 15% іноземців, – біженці, 490000 із них офіційно визнаних із дозволом 
працевлаштування та іншими соціальними правами. Іншу велику соціальну групу становлять близько 
140000 єврейських емігрантів із колишнього Радянського Союзу, а також 60000 так званого "контингенту 
біженців", які прийняті в рамках міжнародних гуманітарних акцій допомоги. До останніх належать, 
наприклад, 35000 в'єтнамських "Boat People" ("людей з човнів"), які втекли від комуністів у 1979 році  
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морським шляхом. Десь 200000 емігрантів, чий статус ще остаточно не визначено, підлягають суворим 
регламентаціям, їм пропонується місце проживання, яке вони не мають права залишати, їм надається 
підтримка нижче рівня соціальної допомоги. Іноземців, які в'їхали без дозволу або з фальшивими 
документами, вважають "нелегалами". Їх кількість точно не визначена, але, напевно, складає близько 
500000 [22: 113].  

За останні три роки, наслідуючи приклад із "Greencard" ("Зелений пропуск") , запроваджений США, 
Німеччина почала вербувати закордонних комп'ютерних фахівців, пропонуючи їм фінансові вигоди. 
Проте не це є причиною того, що домінуючий у 60-і – 70-і роки тип "некваліфікованого ґастарбайтера" 
вже не відповідає дійсності. 20% іноземних працівників займають посади середніх або вищих серед 
службовців, серед іноземців склався середній клас. Усе частіше вони виходять із так званої "економіки 
ніш", тобто з продовольчих магазинів, закусочних, ремонтних майстерень тощо. Починаючи з 1970 р., 
частка самостійних серед мігрантів виросла з 1,5% до 8,8%, що становить майже стільки ж, як і серед 
німців [23: 184].  

Якщо розглядати умови життя в Німеччині з точки зору окремих регіонів, то тут, по-перше, існують 
відмінності між півднем та північчю, які склались історично. За винятком ганзейських міст Гамбурга та 
Бремена, вони утворюють самостійні федеральні землі – землі, що межують з Північним та Балтійським 
морями (Шлезвіг-Гольштинія на заході та Мекленбург-Верхня Померанія на сході), за своїм середнім 
валовим продуктом й відповідно за середнім доходом на сім'ю поступається таким багатим південним 
землям, як Баварія, Рейнланд-Пфальц та Гессен. До того ж, як було показано вище стосовно елітної 
структури, і в цій сфері розбіжності між Заходом і Сходом відчутні. Хоча нові землі й досягли після 
об'єднання разючого підйому рівня життя, якщо брати за одиницю виміру автомобіль, комп'ютер, 
мобільний телефон, а також дорогі закордонні подорожі. Але середній валовий продукт, вироблений у 
Східній Німеччині, становить лише 67%  порівняно із Заходом, а відповідний спад добробуту зумовлює, 
як і раніше, переміщення кваліфікованої робочої сили на Захід. У той час, коли там чистий прибуток на 
сім'ю складає в середньому 2788 €, у колишній НДР він ледь сягає 2047 € [17: 201].  Тому до 2019 року 
для розбудови Сходу необхідні будуть мільярдні інвестиційні вливання. Але вони виявляться лише тоді 
ефективними, коли використовуватимуться за прямим призначенням та супроводжуватимуться 
загальносуспільними структурними змінами, яким після нинішньої реформи ринку праці сприятимуть 
реформи в охороні здоров'я, освіті та пенсійному забезпеченні. 

Незважаючи на всі проблеми регіональних та специфічно станових умов життя в об'єднаній 
Німеччині, ми не допустимо американського способу життя. У нашій країні немає кварталів для бідних 
чи гетто для національних меншин – їх не буде також при проведенні згаданих структурних змін. 
Вирішальне значення тут має інший аспект: ми живемо у світі, який через наростаючу глобалізацію стає 
все тіснішим; у ньому більш вагомою стає міжнародна економічна конкуренція, яка навіть у країнах із 
традиційно високим рівнем добробуту призводить до певних соціальних обмежень. Це викликає, 
звичайно, відповідні зміни в соціальній структурі цих країн. І навпаки, зміцнілий та підтримуваний 
середній клас може впливати як стабілізуючий фактор на економічні процеси адаптації, які постають 
перед нами. 
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Уве Кленнер. Социальная структура и условия жизни в объединенной Германии. 

 Германия рассматривается автором как постиндустриальное общество,  анализируются ее основные 
демографические тенденции и такие специфические социальные слои, как: а)  частные 

предприниматели, средний класс и фермеры, б) служащие сферы услуг, в) элитные слои и группы 
населения на грани бедности. Давая детальную характеристику финансового положения различных 
социальных слоев, автор определяет общие признаки всей Западной Европы и основные ее отличия от 
постсоветского пространства. Особенно отмечается материальная стимуляция интеллигенции как 

решающего фактора высокого уровня социально-экономического развития Германии. 

Uve Klenner. Reunified Germany’s Social Structure and Material Living Conditions 

Regarding Germany as a postindustrial society the author analyzes its main demographic developments and 
such specific social strata as a) the self-employed, middle classes and peasants, b) service provider, c) the elites 
and d) the fringe population (lower classes). By so doing he determines both their characteristic features typical 
for all Western Europe and national peculiarities as well as some main differences to the former Soviet Union. 

By giving detailed information about the social strata’s financial situation the author assesses the material 
stimulation of the intelligentsia (especially the high potentials) as a decisive factor for Germany’s general high 

socio-economic level of development. 
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ 

Актуалізується проблема підвищення ролі індивідуальної роботи зі студентами в контексті їх 
професійної адаптації до навчання у вищому ступеневому педагогічному закладі. 

Модернізація вищої школи відповідно до законів України про освіту та документів Болонської 
декларації передбачає посилену увагу до підвищення якості навчального процесу, наслідком якого є 
розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця. Одним із напрямів досягнення цього, поряд 
із самостійною роботою, є індивідуальна робота зі студентами. Це має важливе значення і в контексті 
професійної адаптації студентів до навчання у вузі.  Як показує практика, розвиток індивідуальної 
роботи зі студентами позитивно впливає на формування їх професійної мотивації та успішне входження 
у студентське середовище. 

Вивченню питання розвитку індивідуальної роботи зі студентами вузу приділялася належна увага 
педагогами та психологами, зокрема у працях Л.В. Кондрашової, В.К. Буряка, Л.А. Гапоненко, Є.О. Кли-
мова, З.Д. Вєтрової, Д.А. Белухіна, Р.М. Мойсеєнко, Н.І. Борисової, С.Н. Горохова, К.Л. Лебедєвої, 
І.Е. Унт та інших. При цьому акцент робився на особливостях та запровадженні індивідуальної роботи 
студентів  при викладанні певних навчальних дисциплін, вироблення індивідуального стилю діяльності 
тощо.   

Завданням нашої статті є актуалізація та пошуки нових напрямів індивідуалізації вузівської системи 
освіти в процесі  професійної адаптації студентів відповідно до умов Болонського процесу.  

Відомо, що рівень розвитку всієї молоді  в силу свого високого духовного й інтелектуального 
потенціалу визначає студентство. Вузівська освітня система є одним з тих соціальних інститутів, які 
здатні виховати та розвинути особистість з необхідними для суспільства рисами. На початку ХХ1 ст. усе 
більш актуальним стає впровадження індивідуального підходу до розвитку особистості студента –  
яскравої, творчої, повноцінної і високопрофесійної. Процес навчання, що реалізує дидактичний принцип 
цього підходу, одержав назву "індивідуалізація". 

Чіткого визначення терміна "індивідуалізація навчання" у педагогічній літературі не існує, його зміст 
залежить від конкретних цілей і засобів зазначеного процесу. У широкому змісті індивідуалізацію 
розуміють як комплекс заходів, спрямованих на визначення об'єктивних чинників виховання. При 
вузькому розумінні поняття "індивідуалізація" являє собою сукупність форм і методів виховання, 
спрямованих на формування гармонійно розвиненої особистості в умовах вузу. Спираючись на різні 
трактування поняття "індивідуалізація", можна визначити цей процес у вищій школі як врахування 
індивідуальних особливостей студентів під час навчання у всіх його формах і методах, виявлення 
характерних професійних ознак кожного етапу навчання, а також особливостей змісту освітньо-
виховного процесу на цих етапах. 

Відповідно до нині діючого Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах [1: 48-50] широко практикується  використання індивідуальних занять як виду навчальних 
занять з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних 
творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття, як правило, організовуються за окремим графіком з 
урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний 
обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін. А в окремих випадках – повний обсяг 
навчальних занять для певного освітньо-кваліфікаційного рівня. При цьому індивідуальний підхід до 
студентів посилюється шляхом впровадження індивідуальних завдань з окремих дисциплін (реферати, 
розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо), які видаються студентам в терміни, 
передбачені вузом, та виконуються ними самостійно при консультуванні з викладачем. 

У Тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 
підготовки фахівців, яким керуються вузи III-IV рівнів акредитації, що перебувають у педагогічному 
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експерименті МОН України, акцент робиться на цілеспрямоване формування та реалізацію 
індивідуального навчального плану студента, де передбачено засвоєння ним шляхом посилення 
самостійної та індивідуальної роботи нормативних змістових та вибіркових змістових модулів. При 
цьому передбачається можливість індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) з дотриманням 
послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців [2: 13]. Такий 
підхід значно підвищує відповідальність студента за вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни 
(модуля). 

Роки навчання студента у вузі можна умовно поділити на три періоди. Перший (два роки навчання) 
характеризується процесом професійної адаптації колишніх школярів до вузівської системи освіти. У цей 
час формуються основи морально-вольової сфери особистості. Завданням викладача в цей період є 
сприяння особистісній, соціально-психологічній, дидактичній адаптації студентів переважно шляхом 
створення для кожного з них ситуацій успіху в будь-якому виді діяльності. Другий період (третій курс) 
характеризується певним рівнем морально-вольової перебудови більшості студентів, зміною "Я-
концепції" особистості студента. У цей час педагогові необхідно стимулювати активність та ініціативу 
зворотних зв’язків у системі відносин "викладач-студент", розвиваючи в студента почуття партнерства. 
Важлива роль у цій взаємодії належить науковому керівникові обраної студентом спеціалізації. На 
третьому етапі (четвертий-п’ятий курси) на перший план виступають відносини взаємної залежності і 
відповідальності в системі "викладач-студент", чому сприяє контактний стиль педагогічного управління 
процесом морального формування особистості. На другому і третьому етапах (освітньо-кваліфікаційні 
рівні "бакалавр" – "магістр") у студентів відбувається формування певного ставлення до майбутньої 
професії, набуття професійних знань, умінь, навичок, організаторських якостей, реалізація їхнього 
морально-духовного потенціалу. 

Як правило, до закінчення навчання у вузі у студента завершується професійне самовизначення і 
відбувається конкретизація ціннісних орієнтирів у духовно-моральній сфері. 

На всіх трьох етапах навчання у вузі студент відзначається цілісним емоційним характером мислення; 
проблема професійного самовизначення, свого місця в житті осмислюється ним за допомогою 
філософських категорій і бачиться глобально, з погляду її масштабної значимості. 

Якнайшвидшій адаптації студента до вузівських умов і подальшому повноцінному розвиткові 
особистості студента сприяє процес індивідуалізації. Дидактичний принцип індивідуального підходу 
припускає, крім того, врахування таких індивідуальних особливостей студентів, що впливають на його 
навчальну діяльність і від яких залежать результати навчання (фізичні, психічні якості, соціальні 
чинники тощо). 

Однак індивідуалізація навчання студентів висуває перед викладачами протиріччя між 
індивідуальною підготовкою студентів і виділенням домінуючих колективних форм здійснення 
індивідуального підходу в умовах вузу. При цьому в будь-якому випадку перед викладачем стоїть 
завдання – максимально створювати умови праці для: 

– процесу диференціації навчання студентів, які групуються на основі нахилів та майбутніх 
професійних інтересів для навчання за дещо іншим навчальним планом. Наприклад, комплектування 
груп студентів-випускників, які працюватимуть у системі неперервної освіти, в одну (з урахуванням 
специфіки факультету) з метою навчання їх за поглибленою програмою, на відміну від студентів інших 
груп, які навчаються за стандартною програмою; 

– забезпечення внутрішньогрупової індивідуалізації навчальної роботи; 
– вивчення навчальних дисциплін у різному темпі (перехід студента на індивідуальний план 

навчання); 
– відкритого навчання, що припускає можливість вибору ряду дисциплін, окрім обов’язкових, 

загальних. Наприклад, вибір спецкурсів, спецсемінарів і курсів, які необхідні у подальшій професійній 
праці. Крім того, сюди ж належить вибір спеціалізації і наукового керівника: у такій системі відносин 
"викладач-студент" індивідуальний стиль навчання і комплекс особливостей студента отримують велику 
можливість для реалізації. Ця форма індивідуалізації більшою мірою спрямована на формування і 
збереження неповторної індивідуальності особистості кожного студента. На сучасному етапі з’являється  
багато роботодавців, які вкладають кошти у навчання студентів – майбутніх працівників їхніх 
організацій, закладів, фірм, намагаються вплинути на вибір тих чи інших спецкурсів, курсів, тим самим 
прагнуть максимально зорієнтувати студентів на особливості майбутньої роботи.  

Запровадження модульно-кредитної системи навчання у вузах, відповідно до вимог Болонської 
декларації, підвищення якості освіти як основної умови для довіри, доречності, мобільності, сумісності 
та привабливості Зони європейської вищої освіти сприятиме поглибленню індивідуальної роботи зі 
студентами [3: 38]. Якщо ми хочемо розвинути особистість, яка б прагнула до навчання протягом усього 
життя, потрібно сформувати в неї потребу, позитивну навчальну мотивацію, яка   ґрунтується  на основі 



О.М. Галус. Індивідуалізація навчання в контексті адаптації студентів до пізнавальної діяльності 
у педагогічному ВНЗ 

 
73 

поглиблення індивідуальної роботи. Тому важливим психологічним аспектом індивідуальної роботи є 
самоствердження особистості студента через самовираження і саморозвиток. За умов посилення 
конкурентоспроможності фахівців індивідуальна робота орієнтує студента на ставлення до навчання, 
суспільства, до самого себе. Це допомагає студенту виробити свій індивідуальний стиль діяльності, який 
включає певні професійні дії, мотиви, ставлення та самосвідомість. 

Необхідність індивідуалізації навчання зумовлена індивідуальними розходженнями якостей 
студентів, від яких залежить результат навчання: рівень знань, умінь і навичок, навчальні уміння, 
здібності загальні і спеціальні. Отже, навчальною метою індивідуалізації є удосконалення цих якостей 
засобами індивідуалізації і поглиблення знань студентів, виходячи з їхніх інтересів і здібностей. 
Розвиваючою метою індивідуалізації є формування і розвиток логічного мислення, креативності й умінь 
навчальної праці. Специфічною метою індивідуалізації можна вважати поліпшення навчальної мотивації 
і розвиток пізнавальних інтересів студентів. Завдяки досягненню цих цілей процес індивідуалізації готує 
студентів до діяльності за обраною професією, тобто відіграє важливу роль у здійсненні професійного 
самовизначення студента. 

Виходячи з цілей і способів реалізації процесу індивідуалізації, потрібно відзначити, що необхідність 
у ньому зберігається протягом усього часу навчання студентів у вузі; індивідуальний підхід повинний 
пронизувати всі три етапи становлення повноцінної особистості студента. Однак насправді 
індивідуалізація інтегрована з неіндивідуалізованою роботою. На цій підставі ми можемо говорити про 
те, що цей процес має епізодичний і відносний характер.    

Для того, щоб індивідуалізований підхід та індивідуалізація у вузівському навчанні виявили свій 
розвиваючий ефект, необхідне включення в активну діяльність і спілкування суб'єкта, що розвивається, 
оскільки студент у процесі навчання є не тільки об'єктом, але і суб'єктом власного навчального процесу. 
Таким чином, універсальною умовою ефективної реалізації індивідуалізації є активність суб'єкта, який 
навчається. 

Відзначимо, що студентські роки є одним з найважливіших етапів становлення особистості людини, а 
для повноцінного розвитку і збереження її індивідуальності необхідне здійснення індивідуального 
підходу в процесі навчання у вузі. Результати досліджень цієї проблеми дозволяють сформулювати такі 
висновки: 

1. Індивідуалізація є процесом навчання, що реалізує дидактичний принцип індивідуального підходу. 
Їхня взаємодія сприяє реалізації всіх потенційних здібностей і задоволенню особистісних потреб 
студентів. 

2. Наукове співробітництво студентів та викладачів як засіб і змістовна основа їх взаємодії: спільна 
науково-дослідницька робота, спільні публікації, підготовка спільних доповідей, перевага діалогічної 
співпраці тощо. Тут доречна реалізація різноманітної системи неофіційних контактів: бесіди про науку, 
професії, книги; ситуативний творчий контакт. 

2. Рівень та характер індивідуальних завдань повинні бути посильними для студента та містити в собі 
багато різноманітних проблем, завдань, які виникають на лекціях, семінарах, практичних, лабораторних 
заняттях, і повинні закінчуватися виконанням курсових та дипломних робіт (проектів).  

3. Виконання індивідуальних завдань потребує від студента особистої самостійної участі в 
розв’язанні проблем, реалізації творчих здібностей, тому в змісті індивідуальної роботи слід відобразити  
використання когнітивного досвіду, досвіду творчої діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до різних 
видів діяльності. 

4. Індивідуальна робота повинна підвищувати інформаційний багаж з навчальної дисципліни, 
передбачати розробку завдань, які не мають стандартних розв’язань і спрямовані на виявлення протиріч, 
прогнозування, моделювання, вивчення додаткової літератури, проведення пошуково-дослідницької 
роботи (участь у наукових товариствах, проблемних групах, госпдоговірних роботах). Індивідуальна 
робота повинна бути вузькоспрямованою,  широкоаспектною, творчою.   

5. Широке використання різноманітних форм індивідуальної роботи відповідно до вікових 
особливостей студентів та їх здібностей: заохочення до вивчення наукових статей, монографій; 
написання робіт з певних професійних проблем у вигляді реферату, тез, твору, проекту, програми; 
розробка наочного дидактичного навчального матеріалу; підготовка статті до друку у журналі, виступу 
на конференцію, до студентської олімпіади, конкурсу тощо.  

6. Цілеспрямована, спланована, різноманітна за формами та змістом індивідуальна робота зі 
студентами на рівні викладача, кафедри, деканату позитивно сприятиме успішній професійній адаптації 
студентів до навчання у вищому ступеневому педагогічному закладі. 
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The article addresses the problem of increasing the role of individual work with students in the  context of their 
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ДУХОВНІСТЬ – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

У статті розкрито суть поняття „духовність”, його зміст, який визначає формування громадянської 
культури особистості. Акцентовано увагу на важливості розуміння духовної культури свого народу. 

На початку третього тисячоліття пріоритетного значення в освіті набуло формування громадянської 
культури, що пов'язане із загальним розвитком демократичних перетворень в Україні, з рухом за права 
людини, усвідомленням людьми своєї значимості, ростом потреби внутрішньої волі й самореалізації. 
Тому в „Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті” головною метою стало 
створення умов для всебічного розвитку громадян, формування покоління, здатного до безперервної 
освіти, відновлення духовних цінностей, культури міжособистісних і міжнаціональних відносин. 
Підкреслюється особлива значимість національного характеру освіти, виховання патріота України. При 
цьому постало питання про необхідність сприяння оволодінню багатствами світової культури, 
вихованню поваги до народів світу, їх історії, традицій, що є важливою умовою входження України у 
світове співтовариство, зміцнення її авторитету на міжнародній арені [1]. 

У всі століття люди високо цінували духовну, моральну культуру. Глибокі соціально-економічні 
перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, змушують задуматися про майбутнє України, 
оскільки зараз молодь часто звинувачують у бездуховності. 

Слід зазначити, що проблема громадянської культури, зокрема духовності, знайшла відгук у працях 
філософів В. Андрущенка, І. Зязюна, І. Ільїна, В. Кременя, Л. Сохань, В. Шинкарука, психологів 
Б. Ананьєва, Г. Бала, І. Беха, М. Боришевского, Л. Виготського, А. Леонтьєва, С. Рубінштейна й інших. Їй 
присвятили дослідження вчені-педагоги Д. Вентцель, О. Вишневський, С. Гончаренко, Б. Кобзар, В. Кузь, 
Б. Лихачов, Е. Пометун, А. Сиротинко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, К. Чорна й інші. 

Духовність – це втілення у світоглядних орієнтаціях людини очікувань, прагнень, ідеалів, духу 
народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і визначає установку на 
відповідний життєвий вибір. Це розуміння людиною гуманістичного змісту мети життєдіяльності [2]. 

Духовність – складне поняття, що використовувалося, насамперед, у релігії, релігійній та 
ідеалістично орієнтованій філософії, де зв'язувалося з дією самостійної духовної субстанції, якій 
належать функції творення і визначення долі світу й людини [3]. 

Поняття „духовність” необхідно розглядати в контексті тих цінностей, на основі яких вирішуються 
життєві проблеми. Кожна людина повинна зробити вибір свого життєвого шляху, визначити мету й зміст 
своєї діяльності в перетворенні духовної культури. 

Культура має безліч функцій і настільки багатофакторна, що не піддається одномірному визначенню. 
К.В. Венцель відзначає, що культура передбачає культ людини. За старих часів панував культ предків: 
воля предків, відбита в релігійних віруваннях, звичаях, становила абсолютний закон, що панував над 
життям людини й суспільства. Теперішній час, принаймні, у його істотних рисах, може бути 
охарактеризований як культ дорослої людини, яка є хазяїном життя, накладає на все свою печатку й 
диктує всьому свою владну волю. Майбутнє, безсумнівно, стане культом дитини – носія й джерела нового 
життя [4]. 

Дитину необхідно розглядати в трьох вимірах – як істоту природну, соціальну, культурну. Лише через 
культуру відбувається її природне входження в соціальне життя. Людина культурна – гуманна й духовна 
особистість. Виховання духовності, виховання духовної культури – це створення головної внутрішньої 
передумови для розвитку творчої індивідуальності. 

Духовна культура – одна зі сторін загальної культури людства. Також як духовна культура виступають 
явища, які пов'язані зі свідомістю, інтелектуальною, а також з емоційно-психологічною діяльністю 
людини. Соціальні аналітики співвідносять духовну культуру з духовною основою суспільств. Термін 
„духовна культура” переплітається з такими поняттями як „духовне життя”, „духовне відновлення”. В 
усіх поняттях сфера й сутність духовного пов'язується з об'єктивною, надіндивідуальною реальністю [5]. 

У цей час духовна культура характеризується за допомогою таких понять, як спосіб мислення, 
ментальність, ідеали й цінності, установки, ціннісні орієнтації. Ціннісні орієнтації – комплекс духовних 
детермінант діяльності людей або окремої людини. У ролі таких детермінант можуть виступати уявлення, 
знання, інтереси, мотиви, потреби, ідеали, переживання людей. Поняття „ціннісні орієнтації” 
використовують стосовно окремої людини або групи осіб, а не суспільства в цілому. У процесі цілісного 
аналізу суспільства використовують поняття „духовні цінності культури”, „життєві цінності”. „Цінності 
культури” трактуються як мотиви культурного поводження людини. 

Рівень культурної поведінки людини визначається рівнем морального розвитку суспільства, відбиває 
ступінь освоєння ним морального досвіду культури людства, готовність до постійного 
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самовдосконалення. За визначенням філософа Конфуція і його послідовників, моральна культура – це 
закон буття, необхідність природи; закон життя шляхетної людини, правильний шлях, мудрість, що 
вимагає обережності дій. Аристотель заснував систему, в якій знайшли відображення „вічні проблеми 
моральної культури: природа й джерело моральності; розум і воля як основи морального вчинку; сенс 
життя й вище благо; моральний вибір, заснований на знанні загального [6; 7]. 

Таким чином, моральна культура відображає всю життєдіяльність людини й суспільства, у ній 
переплітаються соціально-історичні, психологічні, національні, класові, релігійні особливості й інтереси. 
Вона має здатність проникати в усі сфери життя. Його вимоги, заборони, оцінки неминучі й необхідні у 
вихованні, освіті, духовному житті, економіці, політиці. 

Політика є однією з форм суспільної свідомості, вираження й забезпечення корінних інтересів 
суспільства, соціальних і національних груп в галузі внутрішнього устрою життя й міжнародних 
відносин. Політична свідомість визначається світоглядом, теорією й практикою відновлення суспільства. 
Вона містить у собі сукупність суспільно значимих поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій, що 
формують реальні відносини соціальних і національних груп, окремої людини до інших соціальних, 
національних груп і людей. 

Політична свідомість – цілісне, стійке соціально психологічне утворення, що включає в себе ряд 
психічних процесів і станів людини. Політичне усвідомлення є частиною політичної свідомості. 
Політична свідомість немислима без розвитку політичного мислення, здатності глибоко розуміти 
політичні події, давати їм оцінку, робити правильні висновки щодо напрямків цивільного суспільного 
розвитку [8]. На сьогодні актуальним є завдання формування політичної культури молоді, що передбачає 
високий розвиток громадянської політичної свідомості в усій її сукупності: політичній свідомості, 
мисленні, почуттях, потребах і волі. 

Політична культура вимагає виховання в дітях цілеспрямованості й організованості, чесності й 
свідомої дисциплінованості. Розвиваючи політичну свідомість людини, вона стабілізує духовне начало 
особистості, впливає на мотиви поводження й діяльності, дозволяє критично оцінювати самого себе, 
цілеспрямовано формувати свої людські якості й риси характеру. 

Моральна свідомість сприяє глибокому засвоєнню правових норм, морального ставлення до них. Вона 
дозволяє побачити й усвідомити ту грань моральної поведінки, за межами якої починаються аморальні 
вчинки. Морально-правові й політичні почуття є найважливішим елементом правової свідомості. 
Вихідним елементом правової свідомості є правова грамотність. Правова свідомість, елементарна 
правова грамотність стають діючою силою, коли органічно взаємодіють зі свідомістю – громадянською і 
моральною. Громадянська свідомість визначається принциповими загальнодержавними, 
конституційними світоглядними позиціями, які втілюються в реальну практику суспільних відносин, а 
політична – забезпечує з'ясування школярами ідеалів і цілей стратегічної й тактичної лінії будівництва 
правової держави по забезпеченню корінних інтересів більшості народів. 

В основі оновленої системи загальнолюдських норм життєдіяльності знаходиться людина як центр 
історичного процесу, як соціально активна особистість, відкрита до сприйняття великих 
загальнолюдських норм духовної культури. 

Людина має двоїсту природу – біологічну й соціальну. Однією з найбільш древніх і, одночасно, дуже 
важливих для людини форм буття соціального середовища виступає родина, яка, як і багато сторіч тому, 
зберігає свої функції й залишається стійкою формою спільності людей. Принципово важливим моментом 
при розгляді родини як середовища й суб'єкта формування світогляду й способу життя особистості є те, 
що, будучи спільністю людей, родина одночасно є й соціальним інститутом.  

Будь-який соціальний інститут, родина в тому числі, це організоване об’єднання людей, що виконує 
соціально значимі функції й забезпечує досягнення бажаних цілей у формуванні людини як особистості. 
У процесі духовних пошуків, у прилученні до загальнолюдської культури й цінностей людина будує свою 
власну особистість і якісно змінює її структурні компоненти. 

Духовність має властивості піднімати внутрішні психічні мотивації до культурного рівня. Моральна 
свідомість – індивідуальна, оскільки кожний робить власний вибір між добром і злом, важливим і 
дрібницями, проте критерії такого вибору формуються суспільством. І в цьому велика роль родини, 
особливо на рівні дитинства і юнацтва. На порівняно довгий час дитина об'єктивно включена в систему 
тих цінностей і відносин, які склалися й існують у його родині. Манера спілкування, мовна культура, 
естетичні смаки, релігійні вірування – все це й багато чого іншого закономірно трансформується в сферу 
духовного світу маленької людини. У межах родини споконвічно формується основа світоглядної 
культури людини, а для В.О. Сухомлинського, як відомо, культ Матері – це результат серйозних роздумів 
про необхідність зв'язку поколінь, про передачу духовної культури. І тільки в родині світоглядні знання, 
переконання й принципи одержують підтримку, коректуються або спростовуються. 

Усвідомлення особистістю свого „Я”, місця й ролі в цьому світі, особливо сенсу власного життя 
значною мірою здійснюється крізь призму того, як людина почуває себе в родині, наскільки їй 
комфортно, якою мірою вона реалізує тут свої ціннісні установки, уявлення про життя. Входження 
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дитини в складний світ суспільних відносин, формування її свідомості, освоєння мови, норм і правил 
людського співжиття, прилучення до краси, формування таких фундаментальних почуттів, як любов, 
відповідальність, борг, патріотизм, починається в родині. Саме в родині закладається основа ціннісних 
орієнтацій особистості. 

Моральний потенціал загальнолюдських цінностей накопичувався тисячоліттями й служив основою 
мотивації й регулювання спілкування людей, людської поведінки. При цьому в кожного народу такий 
процес мав свої національні особливості, традиції, що стосувалися шляхів соціалізації особистості та 
знаходили своє відображення в культурі. Індивідуальність, неповторність людського буття проявляється в 
першу чергу в сімейному житті особистості, її духовному світі, ядро якого становить світогляд, і способі 
життя як інтегральному прояві способів буття кожної людини, в спілкуванні, пізнанні, побуті, творенні, 
споживанні, культурі, політиці. Духовним фактором, що визначає стратегію способу життя, виступає 
світогляд особистості. 

Національна ідея є духовною першоосновою, джерелом особистісного розвитку людини; соціально-
психологічним механізмом інтеграції соціальних груп; джерелом суспільного поступу того чи іншого 
етносу, його громадянської енергії; механізмом урівноваженості й гармонізації життєдіяльності народів, 
які населяють певний географічний простір і мають єдину історико-політичну долю й орієнтацію на 
майбутнє. У працях великих мислителів від епохи Відродження до наших днів центром уваги 
прогресивних ідей кожного народу завжди було визнання людини вищою цінністю, повага до 
особистості, її гідності. 

Національна ідея підказує етносу, як треба жити, чому жити треба саме так, а не інакше, що і як варто 
робити з урахуванням близької й віддаленої перспективи, тобто, вона виконує орієнтовну, організаційну 
й мотиваційну функції в життєдіяльності етносу. Оскільки в національній ідеї не тільки фіксується 
реальне державне буття націй, але й обґрунтовується, яким воно повинне стати в майбутньому, це зв'язує 
її з національним ідеалом. Саме в національному ідеалі абстрактна й узагальнена національна ідея 
набуває конкретних форм. Національна культура створюється не етносом у цілому, а освіченою 
частиною суспільства – гуманітаріями, що беруть на себе функцію індивідуальної духовної творчості. 
Розвиток духовного життя суспільства в усіх його проявах і формах – результат творчої діяльності 
суспільства в цілому. 

В основі формування національної культури лежить досвід спільного проживання людей на суміжній 
території та спільність господарської діяльності, на базі яких складаються загальні риси (мова, спосіб 
життя, побутова культура, система уявлень), акумулюється культурно-історичний досвід народу, 
формуються його цінності й ідеали. Найбільшою національною цінністю є мова. Російський філософ 
І.А. Ільїн, торкаючись проблем виховання, наполягав на тому, щоб дитина з п'яти-шести років знала свою 
мову й національних героїв, закохувався в них [9]. 

Сьогодні молодій демократичній Україні необхідна нова система патріотичного виховання громадян, 
оскільки стрижнем усього цивільного виховання є патріотизм та інтернаціоналізм. Сутність поняття 
„патріотизм” містить у собі любов до Батьківщини, до землі, де виріс, гордість за історичні здобутки 
свого народу. Патріотизм нерозривно пов’язаний з інтернаціоналізмом. Розробка такої системи повинна 
мати комплексний характер, формувати громадянську свідомість молоді. 

Постійно зростаючі інтеграційні тенденції в рамках світового співтовариства, різкий ріст етнічної 
самосвідомості все більше акцентують увагу на розвиток національних культур. Саме різноманіття 
культур дає підставу говорити про полікультурність освіти, де органічно поєднано всі види культур у 
єдиному баченні. Сучасна модель національної освіти повинна базуватися на принципах етнокультурної 
ідентифікації й інтеграції у світове співтовариство. 

Аналіз генезису етнопедагогічних теорій дозволяє зробити висновок про те, що перш ніж індивід 
зіставить себе зі світовою, загальнолюдською, планетарною культурою й дізнається „мову” іншої 
культури, необхідно, щоб він зустрівся зі своєю національною культурою. Стан культури будь-якого 
народу виступає як основа, базис, на якому, на думку А. Дистервега, розвивається нове покоління людей. 
Тому той щабель культури, на якій перебуває суспільство, пред'являє школі й всій системі освіти вимогу 
діяти відповідно до вимог культури. Необхідно реалізувати вистраждану людством прописну істину: 
культура – не технічний прогрес, не танки, не літаки (хоча й це значимо), а рівень розвитку духовності, 
моральності, що зародилися й розвивалися протягом тисячоліть у лоні відповідних цивілізацій. Наявність 
розуму дозволяє людині діяти самостійно, маючи свідомість і волю. Людина як одиничний індивід є 
частиною природи, але як розумна істота вона уподібнюється вже не частині природи, а природі в цілому. 
Єдність із природою дозволяє ставитися до неї як до самоцінності. Чим більше розвивається світ людини, 
тим глибшими й ширшими стають її зв'язки із природою, тим більше включається природа в культурне 
специфічне буття. Воно по-різному проявляється в системі духовних цінностей, у всіх видах і результатах 
людської діяльності, пов'язаних із перетворенням природи. Останнім часом взаємозв'язок природи й 
суспільства так зріс, що розгляд будь-якого соціального явища неможливий без співвідношення його із 
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природними умовами. У цьому сенсі екологічна культура виступає як норма й ідеал, що ставить 
екологічно доцільні обмеження на шляхах людського егоїзму. 

Видатний філософ І.А. Ільїн писав, що всі люди безупинно виховують одне одного, – хочуть вони 
цього або не хочуть; усвідомлюють вони це чи не усвідомлюють; уміють чи не вміють. Вони виховують 
один одного всяким проявом своїм; відповіддю чи інтонацією, посмішкою або її відсутністю, зустріччю 
або прощанням, вигуком або мовчанням, проханням і вимогою, спілкуванням або бойкотом [9]. 

Таким чином, здійснений аналіз духовності дозволяє зробити висновок, що фундаментом 
громадянської культури людини виступають її духовна культура, моральні погляди, переконання. Від їх 
усталеності й міцності залежить якість світоглядних знань, уміння ними користуватися а також характер 
відносин між людьми. 
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Бекирова А.Р. Духовность – средство формирования гражданской культуры.  

В статье раскрывается сущность понятия „духовность”, его содержание, которое определяет 
формирование гражданской культуры личности. Акцентируется внимание на важности понимания 

духовной культуры своего народа. 

Bekirova A.R. The Intellectual Development as a Means of Civil Culture Formation 

The article analyses the essence and the matter of the „intellectual development” as determining the new 
generation civil culture formation. The importance of realizing one's national intellectual culture is stressed. 
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ШЛЯХИ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

У статті розглядається процес навчання лексики. Предметом статті є система лексичних вправ, 
лексичних ігор, комп’ютерних лексичних вправ і тестів. 

Знання іноземної мови асоціюється зі знанням слів.  
У лексичному запасі розрізняють активний і пасивний мінімум. 
Активний лексичний пласт – це той лексичний матеріал, яким треба користуватися для вираження 

своїх думок в усній та письмовій формі. 
Пасивний лексичний мінімум – це та лексика, яку вони мають лише розуміти при сприйманні чужих 

думок в усній формі (при аудіюванні) та письмовій формі (при читанні). 
Розрізняють три види лексичних одиниць: слова, сталі словосполучення і мовленнєві кліше – "готові" 

(такі, що не змінюються) речення або частини речень. Наприклад: 
Німецька мова: schön, auf keinen Fall, sich an etwas machen, Was ist los? 
Основними критеріями добору лексичних мінімумів є такі: сполучуваність, тобто здатність лексичної 

одиниці (ЛО) поєднуватися з іншими одиницями у мовленні; семантична цінність, тобто висловлювання 
за допомогою ЛО важливих понять з різних сфер людської діяльності; стилістична необмеженість 
(перевага не надається жодному із стилів мовлення). 

Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий наявний або реальний словник, який 
служить основою для формування потенційного словника. 

До потенційного словника належать: 
1. Інтернаціональні слова, подібні за звучанням і / або написанням та за значенням до слів рідної 

мови. 
2. Похідні та складні слова, що складаються з відомих компонентів. 
3. Конвертовані слова; нові значення відомих багатозначних слів. 
4. Слова, про значення яких  можна здогадатися за контекстом. 
Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного матеріалу є формування лексичних 

навичок. Це "навички інтуїтивно-правильного утворення, вживання або розуміння іншомовної лексики 
на основі наявності у людини мовленнєвих лексичних зв'язків між слухо-мовленнєвомоторною формою 
слова та його значенням і зв'язків між словами іноземної мови" [1: 109]. 

У процесі засвоєння лексичного матеріалу можна виділити: 1) етап ознайомлення учнів з новими 
ЛО – семантизація ЛО; 2) етап автоматизації дій  з новими ЛО, де розрізняють: а) автоматизацію на рівні 
словоформи, вільного словосполучення та фрази / речення, б) автоматизацію на надфразовому рівні – 
діалогічної або монологічної єдності. Далі йде вдосконалення дій з ЛО. Як результат має бути 
ситуативне вживання засвоєних ЛО за умови висловлювання своїх думок в усній формі (говоріння) та 
письмовій формі (письмо), а також контекстне розуміння ЛО при читанні та аудіюванні. Тут ми маємо 
справу вже з мовленнєвими вміннями, які ґрунтуються на навичках, у тому числі й на лексичних, іншими 
словами, лексичні навички мають функціонувати в умінні ними користуватися.  

Ознайомлення з новими лексичними одиницями починається із семантизації, тобто розкриття 
значення нових ЛО. Усі різноманітні способи семантизації можна поділити на дві групи - перекладні та 
безперекладні. 

Перекладні способи розкриття значень іншомовних ЛО включають: однослівний переклад (нім. der 
Garten – сад, lesen – читати); багатослівний переклад (нім. laufen – бігти, йти); пофразовий переклад; 
тлумачення значення і / або пояснення ЛО рідною мовою (нім. breit – широка (вулиця, дорога), weit – 
широкий, вільний (одяг, взуття). 

До безперекладних способів розкриття значень іншомовних ЛО належать: наочна семантизація – 
демонстрація предметів, малюнків, діапозитивів, картин, жестів, рухів тощо; мовна семантизація: а) за 
допомогою контексту, ілюстративного речення (нім.: Keine Rose ohne Dorhen); б) зіставлення однієї ЛО з 
іншими (відомими) словами іноземної мови – за допомогою антонімів і зрідка синонімів (нім.: schlecht – 
schlimm); дефініція – опис значення нового слова вже відомими словами (нім.: Finderlohn-die Belohnung 
für den Finder); тлумачення значення ЛО іноземною мовою (нім.: Frau – höfliche Anredeform) [2]. 

У багатьох випадках доцільно об’єднувати два і більше способів, наприклад, ілюстративну наочність 
– вербальну (контекст) та невербальну (малюнок, рухи, жест тощо). Таку можливість дає вчителю 
розповідь з елементами бесіди, яка включає нові ЛО. Перед новою ЛО викладач трохи уповільнює темп 
мовлення і виділяє нове слово інтонацією. 
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При автоматизації дій з новими словами слід передбачати заходи для зняття і подолання труднощів 
засвоєння різних ЛО. 

Практична мета навчання іноземної мови – спілкування в усній і письмовій формах, з одного боку, та 
важливість цілеспрямованого подолання лексичних труднощів з іншого, викликають необхідність 
поєднання роботи на засвоєння слів у зразках мовлення  відповідно до ситуації спілкування з роботою 
над ізольованими словами. 

Основним типом вправ є рецептивно-репродуктивні й продуктивні умовно-комунікативні вправи, в 
яких учень сприймає зразок мовлення (ЗМ) і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно 
із створеною вчителем ситуації мовлення, виконуючи такі види вправ:  імітація ЗМ; підстановка у ЗМ; 
завершення   ЗМ; розширення  ЗМ;  відповіді  на  різні  типи запитань; самостійне  вживання  ЛО у фразі 
/ реченні; об’єднання ЗМ у надфразові єдності – діалогічну та монологічну [3]. 

Поряд з умовно-комунікативними у процесі засвоєння ЛО застосовуються також і некомунікативні 
вправи: 

а) на засвоєння форми і значення ЛО: 
- повторення слів, словосполучень і мовленнєвих кліше за вчителем / диктором з виділенням 

наголосу, важкого звука, звукосполучення; 
- згадування і називання слів з певною орфограмою, афіксом тощо; 
- групування слів за різними формальними ознаками: словотворчими компонентами, частинами 

мови тощо; 
- розташування слів в алфавітному порядку; 
- згадування і називання всіх видових понять для називання певного родового поняття 

(наприклад, меблі – стіл, стілець, шафа тощо); 
- вибір із ряду слів слова, що відповідає (не відповідає) обраній темі; 
- заповнення пропусків у реченнях відповідними словами; 
- вибір синоніма (антоніма), еквівалента рідною мовою до запропонованого слова / 

словосполучення з кількох виділених; 
б) на засвоєння сполучуваності слів: 
- підбір словосполучень з окремих слів; 
- називання іменників, які можуть сполучатися з певним дієсловом, прикметників – з певним 

іменником тощо; 
- вилучення слова (з ряду слів), яке не поєднується з ключовим словом. 
З метою автоматизації дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенціального словників 

застосовуються некомунікативні (рецептивні та рецептивно-репродуктивні) вправи: 
- заповнення пропусків у тексті при читанні, що розвиває здатність до прогнозування; 
- знаходження в тексті незнайомих слів, що передають додаткову інформацію; 
- знаходження в тексті інтернаціональних слів. 
Велике значення має тестування лексики: 
1. Вставити пропущені дієслова в реченні, використовуючи подані дієслова. 
2. Вставити пропущені дієслова в кожне речення, вибираючи одне із трьох, поданих у дужках. 
3. Заповнити пропуски в реченнях, підставляючи одне із трьох слів чи словосполучень, наведених  
до кожного речення. 
4. Доповнити речення словами із списку  відповідно до контексту. 
5. Підібрати до слів, поданих в лівій колонці, синоніми. 
6. Підібрати до слів у лівій колонці антоніми із правої. Скласти пари протилежних за змістом     
речень. 
7. Знайти місце пропуску слова в реченні і вставити потрібне з  теми. 
Лексичні ігри використовуються на підготовчому, передкомунікативному етапі володіння іноземною 

мовою 
1.  П’ять слів. Мета: закріплення лексики з теми чи з одного з пройдених уроків. Хід гри: поки один       

учасник з першої команди рахує до п'яти, представник другої команди повинен назвати п'ять слів з 
певної теми. Учасники, які не справились із завданням, вибувають із гри. 

2. Більше слів. Мета: активізація лексики за вивченими темами. Хід гри: утворюються дві команди. 
Кожна команда повинна назвати якомога більше слів на задану їй букву. Виграє команда, яка назве 
більшу кількість слів. 

Комп’ютер є інструментом, який організовує самостійну роботу учнів і керує нею. Найчастіше 
використовуються такі вправи:  

1. Діалог з вибраною відповіддю. Для відповіді комп’ютеру  вибирається один із запропонованих 
варіантів. 

2. Вправи на заповнення пропусків. Комп’ютер пропонує  текст чи ряд речень з пропусками. 
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Необхідно заповнити пропуски, скориставшись підказкою у вигляді слів рідної мови, пізніше 
здійснювати переклад  іноземною мовою у потрібній формі. 

3. Вправи для самоконтролю володіння словником. Можливі варіанти таких вправ: 
а)  Комп’ютер пропонує список для перекладу. 
б) Комп’ютер пропонує порівняти два списки слів (рідною мовою та іноземною), потрібно 

знайти еквівалентні пари в обох мова. 
в) Комп’ютер пропонує порівняти два списки іноземних слів і встановити пари синонімів чи 

антонімів. 
4. Комп’ютерні програми: 

а) Уордсток (програма для роботи з словником). 
б) Метчмайстер (програма на вибір відповідностей). 
в) Чойсмайстер (програма на вибір варіантів). 
г) Клоузмайстер (програма на заповнення пропусків). 
д) Кросвордмайстер. 
е) Юнісаб (програма на підстановку). 
ж) Юнілекс (програма для роботи зі словником до тексту). 
з) Гепмайстер (програма на заповнення пропусків). 

Використовуються також комп’ютерні ігри, наприклад:  
1. Злови слово. На екрані пропливає зграя риб – слів, і рибалка повинен виловлювати їх і 

розташовувати в потрібному порядку. Робоча мова програми – іноземна [4]. 
Вкажемо на особливості застосування різних лексично спрямованих вправ на різних ступенях 

навчання.  
На початковому етапі переважають усні безперекладні умовно-комунікативні вправи, що 

виконуються  під керівництвом учителя з широким застосуванням хорових форм роботи, лексичних ігор, 
зображувального і предметного унаочнення. Певна частина вправ має виконуватися письмово як у класі, 
так і вдома. 

На середньому етапі зростає роль письмових вправ, особливо тих, що виконуються вдома самостійно. 
Умовно-комунікативні вправи поєднуються з некомунікативними у зв’язку з ускладненням лексичного 
матеріалу, що потребує використання аналітичних операцій для подолання труднощів, пов’язаних з 
формою, значенням та вживанням ЛО. 

На вищому етапі збільшення реального словникового запасу скорочується: поряд з його подальшою 
активізацією розширюється потенційний словниковий запас учнів, що підсилює роль вправ з 
багатозначними, складними, похідними та інтернаціональними словами. За таких умов підвищується 
роль самостійної роботи  з новою лексикою, вдосконалюються прийоми користування двомовними 
словниками. 
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Кирпун О.Ф. Обучение лексическому материалу в средних учебных заведениях. 

В статье рассматривается процесс обучения лексике. Предметом статьи является система 
лексических упражнений, лексических игр, компьютерных лексических упражнений и тестов. 

Kyrpun O.F. Teaching of Lexical Materials at Secondary School 

The paper deals with the process of teaching lexical material at school. The subject of the article is the system of 
lexical exercises, lexical games, computer lexical exercises and tests. 
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ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

Автор статті зазначає суттєву розбіжність поглядів на існуючі і невідворотні процеси трансформації 
і модернізації педагогічної освіти; на основі корегування існуючих дефініцій освіти визначаються 
підстави і чинники, які впливають на сучасний етап розвитку вітчизняної педагогічної освіти. 

Світове співтовариство увійшло в третє тисячоліття в умовах кардинальних зрушень, які охопили всі 
грані людської діяльності. Цілком природно, що й Україна, як невід’ємна складова світової спільноти, 
зазнає відповідних змін і новацій. На межі тисячоліть, як зазначає В.Г. Кремень, "відбувається 
історичний перехід людства від індустріальної до інформаційної цивілізації" [1: 3]. Відтак ми стаємо 
свідками створення глобального світопорядку, в умовах якого інформація, наука й освіта задають 
темпоритм саморозгортання та сталість функціонування нового типу соціальних відносин.  

Зважаючи на складність проблем майбутнього етапу суспільного розвитку, виникає нагальна потреба 
в якісно новій особистості, яка б володіла значно вищим інтелектуальним та життєво-енергетичним 
потенціалом, ніж представники попереднього покоління людей. Наступне тисячоліття, як намагається 
довести В.А. Трайнєв, характеризується такою потужністю інформаційних та комунікаційних 
технологій, які являють собою, по суті, глобальну інформаційну революцію. Остання за своїм масштабом 
і наслідками перевершує промислову революцію ХІХ століття і науково-технічну середини ХХ століття 
[2]. Таким чином, міжцивілізаційний зсув вибухово сформував на практиці гостру суспільну потребу в 
якісно нових системах культури, науки та освіти.  

Ясно, що за цих умов перед педагогічною освітою молодої української держави постає проблема 
забезпечення її адекватності науково-технічному та освітянському процесам, що детермінують її стан, 
напрямок та темпи розвитку. Замовчувати проблему неадекватності стану освітянської галузі вимогам 
інформаційної цивілізації неможливо з якихось політичних чи ідеологічних мотивів. На думку В.П. Беха, 
це пояснюється тим, що саме освіта, як соціальний інститут, є тим механізмом, завдяки дії якого 
постійно самовідтворюється соціальне тіло як окремої країни, так і соціального світу взагалі [3].  

Тому цілком зрозуміло, зважаючи на значимість проблеми модернізації педагогічної освіти, що 
велика кількість наукових досліджень і доробок присвячена цій проблемі. Досить плідно, аргументовано 
і системно тему досліджували і досліджують В.П. Андрущенко, О.С. Анісімов, Г.О. Балл, В.П. Бех, 
О.А. Грицай, І.А. Зязюн, М.С. Коган, В.Г. Кремень, В.О. Кудін, Ф.Т. Михайлов, В.Ф. Паламарчук, 
І.П. Підласий, В.Г. Скотний, О.В. Чалий та інші. Втім, описуючи цей процес і доводячи його давні 
традиції, вітчизняні фахівці, які працюють в освітянській галузі або дотично відносяться до неї, досить 
часто застосовують не автентичний категоріальний апарат. Модернізацію часто схильні ототожнювати з 
якимись несуттєвими або, навпаки, глобальними реформами. Зазначають необхідність зміни структури 
суспільства чи, скажімо, рівень свободи людини. 

У ринкових умовах працівникам освіти і керівникам необхідно, стверджує І.А. Зязюн, "сфокусувати 
свої зусилля, вони повинні усвідомити існування альтернативних можливостей, а також врахувати 
протиріччя між необхідністю, з одного боку, надати кожній людині повну свободу, а з другого, – зробити 
так, щоб вона бажала робити те, що необхідне суспільству. Рівень прогресу, якого можна досягти без 
примусу, залежить від розуміння двох вихідних положень. Перше полягає в тому, що демократичні ідеї 
слід розвивати кожному новому поколінню, використовуючи для цього систему освіти. Друге – має 
існувати зв’язок між прогресивними змінами в суспільстві і філософією реформи системи освіти" [4: 9]. 

Зважаючи на актуальність проблеми модернізації педагогічної освіти, на існуючий тут рівень 
досліджень, на розбіжність поглядів дослідників на сутність і перспективи вирішення проблеми, автор 
статті вважає за потрібне визначити мету цього доробку. Такою є необхідність уточнити в контексті 
проблеми модернізації педагогічної освіти, по-перше, власне зміст предмета педагогіки; по-друге, 
сутність і категоріальний зміст поняття модернізація, що дозволить певним чином узгодити позицію 
автора щодо змісту існуючих з цієї проблеми дослідження.  

Отже, вихідними позиціями висвітлення проблеми необхідності модернізації педагогічної освіти 
постає низка підходів до визначення поняття "педагогіка". Подаючи своє визначення, М.М. Фібула 
вказує: "Педагогіка – це сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, 
навчання і розвитку особистості людини" [5: 6]. Для С.У. Гончаренка: "Педагогіка ... наука про навчання 
і виховання підростаючих поколінь" [6: 250], а для І.П. Підласого: "Найкоротше, загальне і разом з тим 
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відносно точне визначення сучасної педагогіки – це наука про виховання людини. Поняття "виховання" 
тут використовується у найширшому смислі, включаючи освіту, навчання, розвиток" [7: 10]. 

Для з’ясування сутності досліджуваної проблеми слід пам’ятати, що терміном "педагогіка" 
позначають дві сфери людської діяльності, спрямовані на розвиток людини, – педагогічну науку і 
педагогічну практику. Закономірності педагогічної науки і практики взаємопов’язані та 
взаємообумовлені, але водночас принципово різні: перші стосуються вивчення педагогічних процесів, 
другі – їх технологій. Усі вони дійсно слугують удосконаленню свого предмета тільки тоді, коли 
взаємодоповнюються, тобто поєднують ідею та її реалізацію.  

Педагогічна теорія пізнає закони та закономірності виховання, обґрунтовує його теоретико-
методологічні основи, озброює педагогів професійними знаннями про цілі, завдання, зміст, технологію, 
особливості виховання, навчання і розвитку людей різних вікових груп, уміння прогнозувати, 
проектувати і здійснювати педагогічний процес. Педагогічна практика, спираючись на педагогічну 
теорію, наповнює її конкретним змістом. Саме з цієї точки зору практичну виховну діяльність і 
припустимо розглядати як мистецтво. 

На необхідність співвідношення теоретичних знань і педагогічного мистецтва у вихованні вказував 
ще П.П. Блонський. Він зазначав, що для практичної виховної діяльності однаково потрібні вміння, 
талант і теоретичні знання. Вміння виробляються особистим досвідом, талант удосконалюється в процесі 
виховної практики, теоретичні знання формуються в результаті глибокого осягнення суті розвитку та 
виховання людини і передаються у вигляді ідей. Лише ідею, а не техніку і талант, може повідомляти 
одна особа іншій, і тому лише у вигляді теоретичної науки може існувати педагогіка. 

Отже, ми виходимо з того, що предметом педагогіки є процес спрямованого розвитку і формування 
особистості в умовах її виховання, навчання, самовдосконалення. При цьому наша вихідна позиція 
полягає у тому, що ми аналізуємо педагогічну освіту як інструментарій, а особистість у її новому вимірі 
розглядаємо як продукт педагогічної освіти і критерій її конкурентоспроможності на вітчизняному та 
європейському ринках освітянських послуг. 

Тут треба зробити одне методологічне зауваження. Сутність його полягає у тому, що реформу 
педагогічної освіти ми повинні розглядати через призму саме категорії "модернізація". Це означає, що 
поняття "трансформація" та "модифікація" не можуть бути використані як синоніми. Це пояснюється 
тим, що термін "трансформація" несе в собі будь-яку зміну предмета дослідження, а "модифікація" 
віддзеркалює тільки поверхові зміни у предметі дослідження, тобто зміни без змін сутності явища.  

Тож у семантичному плані термін "модернізація" більш структурований, ніж "реформування", 
"модифікація" чи "трансформування". Зокрема, модернізація освіти означає відповідність освітнього 
процесу певним вимогам сьогодення і прийдешнього. Якщо в науковому дослідженні йдеться саме про 
таку смислову точку відліку, то концепт "модернізм" буде якраз на часі; якщо ж ми вкладаємо ширше 
значення, – зокрема підвищення інтегралу освітньої ефективності, – то вживання терміна "модернізм" 
буде також безпідставним. 

Отже, застосування терміна "модернізація" вимагає від нас переосмислення стану педагогічної освіти 
крізь призму кардинального оновлення змісту освіти, форм прояву та механізмів функціонування у 
суспільстві, що в умовах української реальності трансформується у некерованому режимі на рівень 
інформаційного типу розвитку. 

Звичайно, більшість дослідників виходить з того, що модернізація в буквальному розумінні означає 
"осучаснення" професійної підготовки вчителя, тобто приведення  відповідно до сучасних надбань 
найновішої педагогічної теорії, вітчизняного та світового досвіду. Але тут не все так бездоганно як 
здається на перший погляд. Справа полягає в тому, що будь-яка концепція модернізації, на думку авторів 
енциклопедії "Постмодернізм", – це "один із змістовних аспектів концепції індустріалізації, а саме – 
теоретична модель семантичних та аксиологічних трансформацій свідомості та культури у контексті 
становлення індустріального суспільства" [8: 475].  

Слушною є ідея, що аналіз педагогічної теорії через семантичний фільтр "модернізація" – це пошук 
інновацій, що лежать у руслі індустріальної фази розвитку світового співтовариства. Адже для 
інформаційної фази розвитку треба ще знайти адекватний фільтр, і тільки тоді можливо дослідити 
педагогічну освіту у вимірі інформаційного суспільства, а відповідно й запропонувати більш кардинальні 
зміни у педагогічній галузі та спрогнозувати більш вагомий результат, – а саме фундаментальні 
особливості і риси, якими можна було б визначити особистість, якої потребує нове ХХІ століття. 

Нарешті ще одне зауваження. Воно стосується визначення глибини дослідження модернізації 
педагогічної освіти в Україні і полягає в тому, як ми оцінюємо необхідність розбудови педагогічної 
теорії та практики. На хронічне відставання національної системи освіти від потреб соціального розвитку 
вказують як керівники освітянської галузі, так і провідні її фахівці. "На превеликий жаль, наш 
навчальний процес здебільшого скерований на те, – підкреслює В.Г. Кремень, – щоб дитина здобула ту 
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чи іншу суму знань і, в кращому випадку, могла її переказати на уроці або під час іспитів. А йдеться про 
переорієнтування навчання з простого засвоєння предметів на отримання навичок, уміння на їх основі 
самостійно аналізувати процеси, що відбуваються навколо і самостійно приймати рішення" [1: 4]. 

При цьому досягнуто розуміння того, що в нових умовах повинна відбутися кардинальна зміна 
пріоритетів в освітянській діяльності. "Освіта в Україні як демократичній державі повинна орієнтуватися 
насамперед не на потреби господарчі, а на потреби людські, враховуючи у такий спосіб і проблеми 
господарчі", – підкреслює І.А. Зязюн [9: 20]. Це цілком відповідає тому, що він висловив в іншій своїй 
роботі, у якій зазначав: "Смисл і ціль освіти – людина у постійному розвитку, її духовне становлення, 
гармонізація її відносин з собою та іншими людьми, зі світом. ...Система освіти створюється для людини, 
функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її 
призначення – щастя людини" [10: 12-13]. 

Принципово проблемне поле педагогічної освіти можна розглядати на трьох рівнях. Перший з них 
пов’язаний з тим, що ми оцінюємо потребу модернізації як актуальне питання, вирішення якого 
неможливо уникнути. У такому разі ми маємо все необхідне для вирішення цього питання, і тут усе 
залежить від нашого ставлення до цього. На практиці кажуть у такому випадку, що "руки не доходять". 
Цей рівень притаманний поточному стану справ на етапі сталого функціонування суспільства. Ясно, що, 
зважаючи на визначену мету дослідження, цей рівень не відповідає напряму нашого пошуку. 

Зовсім інша справа, коли необхідність реформування педагогічної освіти віднести до рівня задач, що 
сформувалися під тиском протиріч суспільного розвитку на минулому етапі. Це другий рівень. У такому 
разі ми маємо у своєму розпорядженні засоби модернізації педагогічної галузі, і справа полягає у тому, 
щоб створити ефективний механізм модернізації. Саме на цьому рівні усвідомлення необхідності та 
відповідності наявних механізмів модернізації педагогічної теорії й практики знаходяться, на нашу 
думку, більшість керівників фахівців освітянської галузі країни. Це пояснюється тим, що керівники та 
спеціалісти не усвідомлюють глибину сучасної соціальної кризи, яка принципово змінює детермінанти 
педагогічної діяльності. Нам все ще здається, що наші знання потужні і ми можемо, спираючись на 
потенціал старих підходів, реанімувати систему освіти під рівень вимог нового етапу розвитку 
суспільства. Це хибна настанова.  

Є ще одне суттєве обмеження аналізу феномена педагогічної освіти крізь призму фільтра 
"модернізація". Воно полягає в тому, що його приналежність до індустріальної цивілізації спрямовує 
наше дослідження педагогічної освіти до тих моментів, яке генетично зумовлюються наявними 
виробничими силами техногенного суспільства. Фактично ми повинні аналізувати педагогічні технології, 
що використовуються сьогодні для підготовки фахівців, зайнятих у сфері сучасного матеріального та 
духовного виробництва. І ми значно обмежені у дослідженні проблем педагогічної освіти, що 
з’являються у випадку, коли мова йде про біфуркації соціального світу, в ході яких виникають або 
створюються принципово невідомі нам продукти, що детермінуються інформаційною фазою розвитку 
світової спільноти. 

У цьому випадку ми не претендуємо на авторство ідеї. Давно вже відомо, що у кожній країні 
створюються й стало функціонують не одна, а дві системи освіти, одна з яких пов’язана з 
обслуговуванням наявних виробничих сил, а інша – обслуговує соціальний прогрес. Тому недооцінка 
саме проблем морфологічного походження пояснюється, на нашу думку, невдачами в галузі освітянських 
реформ, які реалізуються, як правило, на шляху модернізації вже існуючих навчальних закладів замість 
диверсифікації їх типів.  

Ми ж виходимо з того, що модернізація педагогічної освіти – це суспільна проблема, що 
сформувалась у ході міжцивілізаційного зсуву. Для її аналізу є сенс використати алгоритм, що 
запропонований колективом дослідників теоретико-методологічних проблем сучасної вищої школи [11: 
109-183]. Тобто ми вважаємо, що сучасна криза вимагає від нас докорінної модернізації педагогічної 
освіти, бо змінюється підстава освітянського процесу. Це третій рівень аналізу. 

При цьому наголосимо, що визначення модернізації педагогічної освіти як соціальної проблеми 
принципово відрізняється від визначення соціального завдання. Різниця полягає у тому, що для 
вирішення проблеми ще немає засобів, і цим вона якісно відрізняється від завдання, для вирішення якого 
завжди є засоби. "Саме завдання, – писав К. Маркс, – виникає лише тоді, коли матеріальні умови його 
вирішення уже є в наявності, або, у крайньому разі, знаходяться у процесі становлення" [12: 7]. В іншому 
місці К. Маркс висловлюється з цього приводу більш категорично, а саме: "Завдання виникає одночасно 
із засобами свого вирішення" [13: 98]. 

Тож перш ніж розпочати пошуки шляхів кардинального оновлення теорії педагогічної освіти на 
сучасному етапі, треба проаналізувати світоглядні, ідеологічні та методологічні підстави цього 
процесу, а потім тільки приступити до видозміни педагогічної освіти. Усвідомити необхідність 
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видозміни зараз діючої в країні педагогічної освіти як соціальну проблему – означає, що вона набуває 
самостійності.  

Якщо виходити з того, що система педагогічної освіти є своєрідним соціальним організмом, з 
існуванням якого можна погодитися, тоді заслуговує на увагу думка Ч. Дарвіна, який застерігав від 
абсолютизації ролі умов середовища в розвитку організму: "Природа умов має у визначенні кожної даної 
зміни підлегле значення у порівнянні з природою самого організму; може бути, вона має не більше 
значення, ніж має природа тієї іскри, що підпалює масу горючого матеріалу, у визначенні властивостей 
(полум`я, що спалахує)" [14: 277]. 

При цьому Г. Клаус довів помилковість ствердження про те, що "система визначається своїм 
середовищем. Точно у такій же мірі система визначається і своєю внутрішньою структурою. Різні 
"входи", що створюються середовищем, можуть викликати різні способи поведінки систем. При цьому 
різні системи по-різному переробляють один і той же вхід. Засіб, яким відповідний вхід опрацьовується 
системою, залежить від структури системи" [15: 145-146].  

Останнє зауваження надто цінне для вирішення проблеми оновлення педагогічної теорії та практики. 
Не можна не звернути увагу на те, що постійне вимагання збільшення витрат грошей на утримання 
старої педагогічної системи веде до того, що хвороба не виліковується, а заганяється всередину. При 
цьому механізми, що сформувалися, потребують усе більше і більше грошей. Тут є прямий сенс 
спрямувати гроші на наукове дослідження та створення механізму вирішення цієї проблеми, а не на 
підтримку функціонування хворої системи. 

Цей момент визрівання протиріччя в науковій літературі характеризується як виникнення комплексу 
явищ, що впливають на формування та вирішення проблеми. Вони є результатом складної взаємодії цих 
явищ. Різні соціальні фактори діють з різною силою в різних напрямках. Складаються різноманітні 
комбінації дії об`єктивних та суб`єктивних факторів. Збіг факторів призводить або до взаємного 
посилення, або до послаблення, взаємної компенсації, нейтралізації. Одні фактори перетворюються у 
домінуючі, інші – в підлеглі, одні стають висхідними, інші – спадними і т.д. 

Сукупність різних умов часто фіксується нами у термінах "обстановка", "обставини", "ситуація". Їх 
застосування є найбільш виправданими, коли необхідно підкреслити комплекс умов місця і умов часу, 
або, по-іншому кажучи, просторово-часову характеристику сукупності умов, що детермінує існування 
відживаючої або нині діючої системи педагогічної освіти. 

Таким чином, проведене у статті дослідження ряду аспектів проблеми модернізації педагогічної 
освіти на сучасному етапі вітчизняного суспільного розвитку свідчить про наступне. По-перше, слід 
свідомо і відповідно застосовувати поняття "педагогіка", зважаючи на діалектичний характер 
співвідношення і співіснування у цілісному процесі педагогічної науки і педагогічної практики. По-
друге, слід враховувати важливий момент модернізації педагогічної освіти, який визначається 
суспільним її характером, оскільки проблема ця виникла у ході міжцивілізаційного зсуву.  

Відтак, залишається важливий проблемний момент, пов'язаний з дослідженням відносин педагогічної 
освіти з зовнішнім середовищем, з одного боку, і з відносинами всередині самої системи педагогічної 
освіти, з іншого боку, що може стати предметом подальшого аналізу. 
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Ковальчук В.Ю. Педагогическое образование: актуальные проблемы модернизации. 

Автор статьи отмечает существенное расхождение взглядов на существующие и неотвратимые 
процессы трансформации и модернизации педагогического образования; на основе уточнения 

существующих дефиниций образования, определяются основания и факторы, которые влияют на 
современный этап развития отечественного педагогического образования. 

Kovalchuk V.U. Pedagogical Education: Urgent Problems of Modernization. 

The author of the article points out a considerable divergence of views on the existing and inevitable processes 
of pedagogical education transformation and modernization. On the basis of the existing education definitions 
the grounds and factors, that influence the contemporary stage of native pedagogical education development, 

are defined. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У 
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ 

У статті розглянута можливість використання навчально-творчих задач для організації творчого 
навчання студентів фізико-математичного факультету під час вивчення розділу "Програмування". 
У період оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства і реалізації державних освітніх 

програм ставляться нові вимоги до професійних і особистісних якостей вчителя і, зокрема, до його 
готовності щодо застосування нових педагогічних технологій та дотримання принципів 
гуманістичної освіти: спрямованість на особистісний розвиток і саморозвиток учня, особистісно-
діяльнісний підхід до навчання, індивідуалізація та диференціація навчання тощо. У зв'язку з цим 
з’являється потреба в удосконаленні підготовки вчителів інформатики, оволодіння кожним з них 
особистісно-орієнтованими загальноосвітніми технологіями. Підготовка до життя здібної талановитої  
молоді, що володіє гнучким продуктивним мисленням для генерації різноманітних оригінальних 
ідей, є актуальним соціальним замовленням вищій школі. Воно вимагає особистісно-орієнтованого 
підходу до організації навчання, що реалізується в розробці нових технологій навчання, сутністю 
яких є не тільки врахування психологічних особливостей студентів, а й розвиток їх творчого 
потенціалу. Така орієнтація, з одного боку, віддзеркалює тенденцію в педагогіці, спрямовану на 
максимальне врахування індивідуальних здібностей особистості та вільне розкриття нею свого творчого 
потенціалу у навчанні, з іншого боку, вона пов'язана з подоланням стереотипу в організації навчання, 
що зорієнтоване переважно на розвиток логічного, конвергентного мислення.  

Аналіз психолого-педагогічних підходів (Дж. Гілфорд, М. Карне, Я. Пономарьов, Г. Касянова) до 
проблеми організації, активізації творчого мислення показав, що більшість дослідників орієнтується на 
корекцію пошуку розв'язку творчих задач через різноманітні проблемні ситуації. 

Відомо, що більшість курсів, що вивчаються на фізико-математичному факультеті, спрямовані, в 
основному, на розвиток формально-логічного мислення особистості. Такий підхід призводить до 
однозначності висновків, обмеження ініціативи й творчості студентів. Процес логічного мислення 
передбачає, як правило, детальну розробку ідеї, що характеризує шлях "углиб" проблеми. Проте у 
творчому пошуку не менш важливим є вміння оглянути проблему з різних точок зору, тобто мислити 
"вшир". За це відповідає дивергентне мислення, яке Дж. Гілфорд навіть вважає власне творчим [1]. 

Під творчою навчальною діяльністю розуміють таку, яка сприяє подальшому розвитку внутрішніх 
передумов до творчості. Одним із засобів організації творчого навчання є навчально-творча задача: 
задачі на розробку алгоритму та його виконання, задачі на оптимізацію, задачі з відсутністю повної 
інформації тощо. "Творчою, – пише дидакт І.Я. Лернер, – вважається задача, дії щодо розв’язування якої 
не детермінуються або не повністю (неоднозначно) детермінуються якимись описаннями, тобто якщо 
розв’язуючому невідомий алгоритм розв’язання й необхідно здійснити пошук, кроки якого наперед не 
дані" [4]. Ознака "творча" у прямому значенні цього слова не розкриває ні форми, ні змісту задачі як 
проблеми. Творчою може бути лише діяльність, у ході якої одержуємо новий продукт, до чого можна 
віднести як знаходження оригінальних способів та засобів, так і сам результат розв’язання певної задачі.  

Застосування ЕОМ для організації процесу розвитку творчого мислення обмежується тим, що машина 
здатна виконувати лише логічні операції, а психологічний механізм творчої діяльності включає два рівні: 
логічний і інтуїтивний [2]. Застосування комп’ютера як інтерактивного засобу для керування творчим 
процесом вирішення навчальної проблеми можливе лише за наявності відповідних програм, які б 
забезпечували систему оперативного навчального впливу на творчий процес, забезпечуючи при цьому 
нежорстку його детермінацію. Але якщо використовувати ЕОМ як інструментарій, тоді розвивати творче 
мислення студентів можна при вивченні більшості розділів інформатики. Для ілюстрації зупинимося на 
розділі "Програмування".  

Технологія розв’язування задач на комп’ютері – це не тільки складання програми, а й формування 
моделі, складання алгоритму, налагодження програми, її тестування та подальша інформаційна 
підтримка.  

Будь-який розумовий процес починається тоді, коли виникає проблемна ситуація, коли з’являється 
щось, що розходиться з наявним накопиченим досвідом. Не кожна і не завжди людина готова до 
вирішення проблемної ситуації. У більшості випадків дії відбуваються за готовим алгоритмом типового 
рішення. У зв’язку з цим необхідно підібрати такий комплекс завдань, що дасть змогу студенту творчо 
підійти до проблеми, тобто навчитися встановлювати нові зв’язки між уже відомими фактами. 

Процес пошуку нових знань проходить нерівномірно, в ньому беруть участь як алгоритмічні, так і 
евристичні прийоми. Мислення не може бути продуктивним (творчим) без наявного досвіду, але воно не 
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обмежується ним та зорієнтоване на відкриття нових знань, завдяки чому розширюється їх фонд та 
збільшується можливість розв’язку нових задач.  

Рушійною силою процесу мислення є суперечності, що виникли, між ціллю та засобами, якими 
володіє студент. Протиріччя завжди виникає як деяка перешкода, зупинка діяльності. Розглянемо етапи 
подолання суперечності:  

– усвідомлення суперечності;  
– відокремлення того, що відомо, і того, що невідомо (після чого суперечність перетворюється на 

задачу); 
– обмеження зони пошуку (на базі знань про тип задачі, її структуру, досвід); 
– виявлення гіпотези;  
– перевірка гіпотези.  
Хоча мислення як процес завжди включає елементи продуктивності, питома вага її в цьому процесі 

може бути різною. Новизна суперечності визначає своєрідний шлях до її розв’язання: нерівномірність, 
включення евристичних, "пошукових" проб та змістовного аналізу. Репродуктивне мислення, що має 
меншу продуктивність, відіграє важливу роль і в творчій, і в практичній діяльності людини. На базі 
цього виду мислення відбувається процес розв’язування задач, що мають знайому для студента 
структуру. Цей вид мислення має велике значення для навчальної діяльності студентів. Воно забезпечує 
розуміння нового матеріалу, використання знань у практичній діяльності. Можливості репродуктивного 
мислення визначаються наявністю у людини вихідного мінімуму знань, воно легше піддається розвитку, 
ніж продуктивне мислення, проте відіграє велике значення для розв’язання нових для суб’єкта задач. У 
цьому випадку воно важливе в початковому етапі, коли студент намагається розв’язати нову задачу 
відомими для нього способами та переконується в тому, що знайомі способи не забезпечують 
розв’язання задачі. Усвідомлення цього призводить до суперечності, тобто активізації мислення, що 
забезпечує відкриття нових знань, формування нових зв’язків, що пізніше забезпечують йому 
розв’язування аналогічних задач.  

Найбільш ефективним є використання задач, що вимагають від студента знаходження нових 
причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей, загальних ознак для розв’язування цілого класу задач, 
які ґрунтуються на невідомих суб’єкту відносинах між визначеними компонентами в розглянутих 
конкретних ситуаціях. Вибір подібної задачі залежить від наявності базового мінімуму знань або 
можливості за короткий термін самостійно ознайомитися з необхідною інформацією для самостійного 
розв’язування. Крім того, необхідно пам’ятати, що ці знання повинні бути базою для пошуку шляхів 
розв’язку, а не підказувати ці шляхи. Тобто найкраще було б спочатку перевірити рівень набутих знань, 
умінь та навичок з певної теми, запропонувавши студентам для розв’язання репродуктивну задачу 
(обов’язковий рівень), що для свого розв’язання не потребує нових знань. Потім варто дещо 
модифікувати попередню задачу, але таким чином, щоб алгоритм розв’язання не "лежав на поверхні", а 
набутих знань, умінь та навичок було б цілком достатньо для розв’язання задачі (базовий рівень). І, 
врешті, запропонувати таку задачу, що потребує від студента освоєння прийомів та методів аналогій, 
аналізу, синтезу, узагальнення та освоєння нового матеріалу. Наприклад: 

 

Рівень 
Задача та алгоритм 
одного з можливих 

розв’язків 
Реалізація алгоритму на мові Pascal 

Обов’язковий 

Текст задачі: 
Впорядкувати 
елементи 
цілочисельного 
масиву за 
зростанням. 
 
Алгоритм:  
Використовуємо 
відомий алгоритм 
сортування 
методом 
"бульбашки". 
 

Program Z1; 
{опис змінних} 

Var 
 f,t: text; 
 a: array [1..10000] of integer; 
 n,i,b,m: integer; 
 k: string; 
 flag: boolean; 
Begin 

{зчитування вхідних даних з файлу} 
 Write('Test N - ');readln(k); 
 assign(f,'array'+k+'.dat');reset(f); 
 assign(t,'array'+k+'.sol');rewrite(t); 
 readln(f,n); m:=0; 
 for i:=1 to n do  read(f,a[i]); 
 close(f); 

{основний алгоритм} 
 flag:=true; 
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 while flag do 
   begin 
    flag:=false; 
    for i:=1 to n-1 do 
     if a[i]>a[i+1] then 
                      begin 
                            b:=a[i];  a[i]:=a[i+1];  
                            a[i+1]:=b; flag:=true; 
                      end; 
   end; 

{запис у файл} 
 for i:=1 to n do write(t,a[i],' '); 
 close(t); 
End. 

Базовий 

Текст задачі: 
Розташувати 
елементи 
цілочисельного 
масиву наступним 
чином: спочатку 
нульові, потім 
додатні та 
від’ємні. 
 
Алгоритм: 
1) Знаходимо 
значення 
максимального 
елемента. 
2) Замінюємо всі 
нульові елементи 
на значення 
максимального 
плюс 1. 
3) Впорядковуємо 
масив за 
спаданням. 
4) Зробимо 
обернену заміну – 
максимальний 
плюс одиниця на 
нуль. 
 

Program Z2 
{опис змінних} 

Var 
 f,t: text; 
 a: array [1..10000] of integer; 
 n,i,b,m: integer; 
 k: string; 
 flag: boolean; 
Begin 

{зчитування вхідних даних з файлу} 
 Write('Test N - ');readln(k); 
 assign(f,'array'+k+'.dat');reset(f);  
assign(t,'array'+k+'.sol');rewrite(t); 
 readln(f,n); m:=0; 

{знаходження значення 
максимального елемента} 

 for i:=1 to n do 
  begin  read(f,a[i]);  if m<a[i] then 
m:=a[i];  end; 
 close(f); 

{заміна нульових елементів} 
 for i:=1 to n do   if a[i]=0 then 
a[i]:=m+1; 

{сортування масиву за спаданням} 
 flag:=true; 
 while flag do 
   begin 
    flag:=false; 
    for i:=1 to n-1 do 
     if a[i]<a[i+1] then 
                      begin 
                          b:=a[i];  a[i]:=a[i+1];  
                          a[i+1]:=b;  flag:=true; 
                      end; 
   end; 

{зворотня заміна} 
 for i:=1 to n do  if a[i]=m+1 then 
a[i]:=0; 

{запис у файл} 
 for i:=1 to n do write(t,a[i],' '); 
 close(t); 
End. 
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Творчий 

Текст задачі: Яку 
найменшу 
кількість K 
елементів 
цілочисельного 
масиву довжини N 
(N<10000) 
потрібно 
вилучити, щоб із 
тих чисел, що 
залишилися, 
кожне наступне 
було більшим за 
попереднє? 
Вказати ці числа 
(один із можливих 
розв’язків).  
 
Алгоритм: 
1) Встановити для 
кожного з 
елементів масиву 
кількість 
елементів, що 
можуть утворити 
шуканий масив та 
занести ці данні до 
нового масиву. 
2) Знайти 
найбільший 
елемент (його 
значення і індекс) 
нового масиву. 
3) Знайдений 
елемент буде 
перший у 
найбільшій 
зростаючій 
послідовності. 
 

Program Z3; 
{опис змінних} 

Var 
 f,t: text; 
 a,b: array[1..10000] of integer; 
 n,i,j,x,d,j1: integer; 
 k: string; 
BEGIN 

{зчитування вхідних даних з файлу} 
 write('Test N - ');readln(k); 
 assign(f,'array'+k+'.dat'); reset(f);  
assign(t,'array'+k+'.sol'); rewrite(t); 
 readln(f,n); 
 for i:=1 to n do read(f,a[i]); 

{для кожного елементу 
встановлюємо кількість елементів 
що стоять після нього і утворюють 

разом з ним зростаючу 
послідовність} 

 for i:=n downto 1 do 
  begin 
   b[i]:=0; 
   for j:=i to n do   
    if (a[i]<a[j]) and (b[i]<=b[j])  then 
b[i]:=b[j]+1; 
  end; 
{знаходження найбільшого елементу 

масиву} 
 j:=b[1]; x:=1; 
 for i:=2 to n do 
   if j<b[i] then  begin  j:=b[i];  x:=i;  
end; 

{запис у файл числа елементів, що 
необхідно видалити} 

 writeln(t,n-j-1); 
{запис у файл зростаючої 

послідовності} 
       d:=a[x]; 
       repeat 
         if (b[x]=j) and (d<=a[x]) then 
            begin   
                 write(t,a[x],' ');  j:=j-1;  
d:=a[x]; 
            end; 
       x:=x+1; 
       until j= -1; 
 close(f); close(t); 
END. 

 
Основний шлях відкриття нового для людини способу розв’язку проблеми – "аналіз через синтез" [5]. 

Він передбачає включення основних (умова задачі) та проміжних (отриманих в ході розв’язування) 
даних у нові системи зв’язків, завдяки чому в них виявляються властивості, відносини, що не були 
виявлені раніше, та розкриваються їх можливості для досягнення мети.  

Однією з характерних особливостей творчих задач є те, що вони можуть мати значну кількість 
способів розв’язань. Покажемо це на прикладі наступної задачі.  

Задача: Написати програмний модуль для аналізу та обчислення введеного користувачем 
аналітичного виразу. 

Нижче наводяться декілька можливих (уже відомих) варіантів її розв’язання. 
Розв’язання 1. Написати програму-аналізатор текстового рядка, що буде виконувати наступні дії: 

а) первинна обробка поданого запису аналітичного виразу; б) початковий аналіз та синтаксичні 
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перетворення поданого текстового рядка; в) безпосереднє обчислення поданого аналітичного виразу; г) 
виведення результату. 

Розв’язання 2. Написати програму-аналізатор команд, що вводяться користувачем  з клавіатури або 
вибираються за допомогою миші (конструктор аналітичних виразів). 

Про велику значущість знаходження різних способів розв’язування задач неодноразово згадувалось у 
різноманітній методичній літературі. Проте, як правило, розглядається лише один із способів, причому 
не завжди найбільш раціональний. Для розвитку творчого мислення студентів корисно розв’язати одну 
задачу кількома способами. При відшуканні різних способів, у нашому випадку алгоритмів, 
розв’язування задачі у студентів формується пізнавальний інтерес, розвиваються творчі здібності, 
удосконалюються дослідницькі навички. Зауважимо, що використання вже відомих алгоритмів або 
прийомів при розв’язуванні задач призводить до звички, що може стати шкідливою. У студента 
формується схильність до так званої психологічної інерції. Тому, яким би не був простим знайдений 
алгоритм розв’язання задачі, завжди корисно намагатися знайти інший алгоритм розв’язку, що збагатить 
досвід студента. У певних випадках отримання одного й того ж результату, використовуючи різні 
алгоритми – кращий спосіб перевірки правильності розв’язання задачі.  

Загальні методи розв’язування задач з інформатики повинні стати обов’язковим здобутком студента, 
але поряд з цим необхідно формувати в них вміння використовувати особливості кожної задачі, що 
дозволяє спростити їх розв’язування. Саме відхід від шаблону, конкретний аналіз умови задачі 
забезпечує її розв’язання.  

Враховуючи особливості процесу навчання інформатики, можна вважати, що стимулювання 
студентів до пошуку різних варіантів розв'язування навчальних проблем, вирішення проблемних 
ситуацій, а також розвиток творчої уяви – це є підґрунтя, на основі якого можна розвивати творче 
мислення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Guilford J. The nature of human intelligence. NY.,1968.-462 p. 
2. Давиденко А.А. Можливості ЕОМ щодо творчості // Наукові записки. – Випуск 51. Серія: Педагогічні науки. – 
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Частина 1. – C. 20-23.  
3. Матюшкин A.M. Развитие творческой личности. — М.,1991. – 180 c. 
4. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с. 
5. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. – М., 1958 – 372 с.  

 
Матеріал надійшов до редакції 4.02.05 

Кривонос А.Н. Методическое обеспечение творческой учебной деятельности студентов в процессе 
обучения основ информатики. 

В статье рассмотрена возможность использования учебно-творческих задач для организации 
творческого обучения студентов физико-математического факультета  при изучении раздела 

"Программирование".  

Kryvonos O.M. Methodological Supplying of Creative Studying Activity of Students in the Process of 
Learning  the Essentials of Informatics. 

The article highlights the possibility of creative tasks usage for optimization of creative studying at the phisical 
and mathematic departament when studying the chapter "programming". 
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ПОЛЬСЬКІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ КОРОСТЕНСЬКОГО ОКРУГУ В 20 – 30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті розглядаються особливості функціонування польських шкіл Коростенського округу. 

В Україні польська національна меншина – одна з найчисленніших. Історія розвитку польського 
шкільництва на Волині є невід’ємною частиною історії педагогіки України та освіти етнонаціональних 
меншин. Окремі аспекти її становлення та розвитку були об’єктомдосліджень ряду науковців, серед яких 
І. Балуба, О. Бистрицька, Л. Єршова, В. Надольська, Н. Сейко та інші. Ми намагаємося визначити умови 
та проаналізувати динаміку розвитку польських освітніх закладів Коростенського округу в 20 – 30рр. 

Революційні змагання 1917 – 1920 рр. сприяли процесу національного самоусвідомлення і 
формуванню вимог щодо задоволення культурних потреб населення. В першу чергу це стосувалося 
можливості вільного використання та вивчення рідної мови. Національні мови мали бути засобом 
пропаганди, а врахування місцевих або національних особливостей у цій пропаганді визначало форму 
національної політики в культурній сфері діяльності держави. 

Політосвітня робота серед польського населення за своїм змістом, методами й формами не 
відокремлювалася від тієї, яка проводилась у масштабі всієї країни. Як наголошувалося на нараді 
районних польських уповноважених, що відбулася в Києві 28 листопада 1925 року, це "була не робота 
польська, а робота радянська на польській мові" [1: 154]. Перші розпорядження робітничо-селянського 
уряду УСРР щодо розвитку шкільництва були дуже загальними і мали переважно декларативний 
характер. 

 У наказі народного секретаря освіти Української радянської республіки В. Затонського від 15 лютого 
1918 р. "Про відкриття на Україні шкіл всіх національностей" зазначалося, що в Українській 
республіці"всі національності мають однакові права. Державна мова касується, кожен має право 
користуватися тією мовою, яка йому миліша" [2: 63]. У декларації тимчасового робітничо-селянського 
уряду України "Про завдання радянської влади в галузі освіти" від 26 січня 1919 року проголошувалося, 
що "мова використання в школах буде залежати від волі місцевого робітничо-селянського населен-
ня" [2: 73]. У "Кодексі законів про народну освіту УСРР", затвердженому 1 листопада 1922 року, погляди 
більшовиків на освітню справу були систематизовані і зіставлені з основними завданнями політичного та 
державного будівництва [3: 5]. Народний комісаріат освіти та його місцеві органи забезпечували 
виховання та навчання рідною мовою населення всіх націй і національних меншин. У навчально-
виховних закладах мова викладання визначалася Народним Комісаріатом освіти з урахуванням волі 
місцевих рад. Зміст навчально-виховного процесу мав бути проникнутий духом пролетарського 
інтернаціоналізму. Цим самим проголошувався курс на забезпечення єдності й організаційне злиття 
справи освіти всіх націй і національних меншин України, де мова викладання розглядалася лише як 
окремий національний елемент загальної інтернаціональної ідеї.      

Попри заборони польських та інших національнихшкіл за часів самодержавства,радянська 
владавиявила значну кількість освічених поляків. Період революційних змагань зумовив масовий виїзд 
поляків до історичної батьківщини, що було однією з причин занепаду польського шкільництва на 
Волині, оскільки емігрувалай велика кількість учителів. Крім того, військові дії, економічна розруха і 
політична нестабільність цього періоду також підсилювали деструктивний вплив на стан освіти 
польської національної меншини. Процес занепаду польських освітніх закладів тривав і в перші роки 
радянської влади. Про це свідчить стрімке зниження їх чисельності, яке проходило на тлі не менш 
швидкого скорочення шкільної мережі по Україні в цілому. Так, у 1922 році частина польськомовних 
шкіл становила 0,8 % від загальної їх кількості, а в 1923 р – 0,6 %.У 1922 році в Україні нараховувалося 
близько 20 тисяч польських шкіл, а в 1923 році – 17 тисяч [4: 449]. Окрім загальної нестабільності, 
властивої цьому періоду розвитку країни, існували й інші фактори впливу на стан освіти національних 
меншин, як, наприклад, деструктивна діяльність місцевих органів народної освіти, які не просто байдуже 
ставилися до польських шкіл, а й виступали ініціаторами їх закриття.      

 За даними Народного комісаріату освіти УСРР, 1924 рік вважався роком виходу національного 
шкільництва з освітньої кризи [5: 14]. Цьому сприяло закінчення формування органів управління 
справами національних меншин, вихід ряду постанов: "Про заходи у справі українізації шкільно-
виховних і культурно-освітніх установ" від 27 березня 1923 року, "Про заходи забезпечення 
рівноправності мов і допомоги розвитку української мови" від 1 червня 1923 року, "Про проведення 
загального навчання" від30 липня 1924 року, "Про шкільну мережу загального навчання" від 25 
листопада 1924 року, які сприяли впорядкуванню стану справ у цій галузі, впровадженню фінансування 
навчальних закладів [6: 49]. 
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До першого січня 1924 року в республіці діяло 232 польські школи і 15 дитячих будинків, де 
виховувалося 11700 дітей [7: 94]. На Волині ж нараховувалося 66 польських шкіл, що становило 5 % від 
загальної кількості шкіл регіону. В 1927 році польські школи Волині-Житомирщини охоплювали 6973 
учні, що складало 12,9 % від загального їх числа. За кількістю польські школи області (58) поступалися 
лише українським (354), німецьких у цей час нараховувалося 56, єврейських – 21, російських – 10, 
чеських–3 [8: 108]. 

Коростенський округ після останнього територіального розподілу Волині (1925 р.) включав 11 
адміністративних районів: Олевський, Словечанський, Овруцький, Базарський, Народицький, 
Лугинський, Ушомирський, Ємільчинський, Городницький, Малинський та Баранівський. Загальна 
кількість населення округу становила 496473 людини, з них 41932 проживало в містах, що становило 
8,4 %, і 454541 – у сільській місцевості, тобто 91,6 % [9: 202]. Заданими на 20 березня 1926 р., польське 
населення нараховувало 40708 чоловік, що, відповідно, складало 8,69 % від загальної кількості населення 
округу, а українці – 75,5%, євреї – 7,8 % і найменше чехи – 0,37 % [10: 18]. З 1924 до 1930 року кількість 
польських шкіл у Коростенській окрузі зросла з 17 до 50, що може свідчити про появу позитивних 
тенденцій у розвитку польської освіти [11: 10]. Крім того, є йіншідані, за якими кількість польських шкіл 
у 1926 році в окрузі досягала 80 [12: 29]. Збільшувалась і кількість учнів у польських школах 
Коростенського округу. Якщо в 1924 – 1925 навчальному році у польських освітніх закладах 
нараховувалося 1007 учнів, то в 1929 – 1930 – 2280. Серед учнів найбільш чисельною була вікова 
категорія від 8 до 11 років, що становило 46 % від загальної кількості дітей округу, охоплених 
навчанням. Учні віком від 8 до 14 років – 37,3 %, а від 12 до 14– 24,8 % [13: 57 зв]. За соціальними 
ознаками учнів поділяли на дітей середняків, членів комітетів незаможних селян і так званої 
"неорганізованої бідноти." У цей періоддівчата польських шкілстановили 33 %від загальної кількості уч-
нів, що свідчить про помітні зміни у соціальному статусі волинського жіноцтва, оскільки у кінці 
ХІХ століття в національних початкових школах Волині навчалося лише 16,4 % дівчаток [14: 148]. 

Нестабільність мережі польських шкіл, відсутність постійних каналів збору статистичних даних, 
проведення цієї роботи різними відомствами (ЦСУ, НКО, ЦКНМ) стали причинами багатьох 
розбіжностей у підрахунках кількості шкіл, учителів та учнів у них. Основна частина польського 
населення – сільські жителі, тому більшість шкіл існували в сільській місцевості. Переважноце були 
початкові школи, розраховані на три або чотири роки навчання. У звіті 
Коростенськоїокружноїінспектури народної освіти про роботу середнаціональних меншин за1926 – 1927 
роки зазначалося, що в окрузі мережа польських освітніх закладів включала:одну семирічну, 
двічотирирічні, п’ятнадцятьтрирічних, чотирнадцять дворічних, три однорічні школи [15: 58]. 
Характерною рисою польських навчальних закладів була їх малокомлектність, що пояснювалася 
переважанням хутірської системи розселення поляків. У цих школах, як стверджують архівні матеріали, 
працювало по одному вчителю. Охоплення ж польських дітей школами другого концентру (семирічками) 
було незначним. Так, за результатами обстеження в 1931 – 1932 роках Ємільчинського та Новоград-
Волинського районів було виявлено, що у кожному з них було по одній семирічці [16: 62]. Ці заклади 
створювалися переважно в містах або районних центрах, поза межами проживання основної маси 
польського населення. Так, у селі Суслах польської комуни "Серп" діти, закінчивши 
польськучотирирічну школу, відвідували українську семирічку в Новоград-Волинському районі. 
Утримувати ці школи Народному комісаріату освіти було складно, бо виникала потреба в приміщеннях 
під інтернати, потрібно було також забезпечувати дітей харчуванням, одягом, на що не завжди вистачало 
коштів. Тому дуже часто, закінчивши польську 4-річну школу, діти вже не продовжували навчання. 

Певні проблеми виникали у зв’язку з утворенням польських шкіл у багатонаціональних населених 
пунктах. У постанові Політбюро КП(б)У, прийнятій у 1923 році, вказувалося на необхідність 
використання в школах національних меншин рідної мови в тих районах, де вони живуть компактними 
масами [17: 5]. Поляки відмовлялися посилати своїх дітей до українських шкіл, бажаючи навчати їх саме 
рідною мовою. Відсутність польських шкіл, як і в царські часи, сприяла поширенню небажаного для 
будь-якого уряду нелегального навчання. Вихід було знайдено в створенні так званих змішаних шкіл, у 
яких організовувалися різні "національні класи". Викладання в них здійснювалося мовами відповідних 
етносів. Відомо, щоу 1925 – 1926 роках нараховувалося 98 українсько-польських шкіл першого 
концентру, а в 1928 – 1929 роках їх кількість зменшилася до 54 [18: 177]. Як бачимо, статистика свідчить 
про нестабільність існування таких шкіл і постійне зменшення їх кількості.  

 Категоричні вимоги польського населення щодо відкриття національних шкіл і переведення їх на 
утримання місцевих бюджетів призвело до того, що значна частина польських навчальних закладів 
відкривалися на кошти зацікавленого в них населення. Тому більшість польських шкіл розміщувалась у 
звичайних селянських хатах або господарських будівлях. Архівні документи засвідчують, що в 1926 – 
1927 роках лише 18 польських шкіл Коростенського округу мали власні приміщення, 17 шкіл орендували 
будинки у приватних осіб; 3 школи розташовувались у новоспоруджених будівлях; 7 шкіл працювали у 
дві зміни [19: 57 зв]. Не вистачало шкільних приміщень, підручників, методичних посібників, наочного 
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приладдя. Так, у річному звіті Коростенської окружної інспектури, надісланому до Ради національних 
меншостей, зазначалося: "Характеризуючи стан культосвітніх установ нацмену, треба зазначити, що 
матеріальна база таких у більшості недостатня. Багато приміщень не відповідає вимогам... Стан будинків 
нацменшкіл, переважно польських, німецьких, значною мірою незадовільний. Частина шкільних 
помешкань(власні) за кубатурою не відповідає своєму призначенню. Є випадки, що не тільки дворічки 
містяться в одній кімнаті, а навіть три- та чотирирічки..." [20: 106].  

Однією з причин, яка перешкоджала розвитку польських шкіл, було їх недостатнє 
забезпеченняпедагогічними кадрами. Очевидно, що розгортання мережі польських шкіл залежало від 
складу та кваліфікації вчителів. У 1926 – 1927 роках НКО УСРР зазначав, що для повного охоплення 
дітей поляків національною школою необхідно створити додатково ще 541 комплект (за умови 40 учнів у 
ньому) [21: 3]. Необхідною також була щонайменше така ж кількістьучителів.  

Архівні дані засвідчують, що з 1927 року кількість учителів у Коростенському окрузі стала поступово 
збільшуватися. Якщо в 1926 – 1927 роках нараховувалося 43 вчителі, то в 1929 – 1930 роках кількість 
педагогічних працівників зросла до 74 [22: 10]. Проте проблема забезпечення польських шкіл кадрами 
все одно не втрачала своєї актуальності. Наприклад, у 1932 році в Ємільчинському районі не вистачало 
семи вчителів для польських шкіл.  

Суттєвим недоліком шкільної освітньої ланки був низький освітній рівень працівників шкіл. Зокрема, 
в 1924 – 1925 рр. 40 % учителів у польських школах мали тільки початкову освіту, а фахівці зі 
спеціальною освітою становили лише 15 % [23: 531]. Таке становище вимагало створення мережі 
середніх педагогічних та вищих навчальних закладів. Крім польських вищих педагогічних курсів 
ім. Ф.Кона і Мархлевського педагогічного технікуму активно створювались і робітничі факультети (так 
звані робфаки). Так, у середині 30 років ХХ століття в м. Житомирі існував польський педагогічний 
робітничий факультет, покликаний забезпечити впровадження принципу наступності в організації 
системи національної освіти в регіоні та зняти гостроту проблеми кадрового забезпечення польських 
початкових освітніх закладів [24: 45]. Крім того, здійснювалося переведення польських вчителів з 
українських та російських шкіл до польських, створювалися спеціальні посади помічників учителя, на 
які брали поляків без педагогічної освіти. Організовувалися також всеукраїнські, окружні і районні курси 
з перепідготовки вчителів терміном навчаннявід одного до трьох місяців, головною метою яких було, 
перш за все, підвищення політичного рівня курсантів, наближення їх до комуністичної партії, а вже 
потім – озброєння необхідним мінімумом педагогічних навичокосвіти.  

У контексті цієї проблеми варто звернути увагу на те, що наявність педкурсів національного 
спрямування не означала, що всі їх слухачі належали до відповідної національності. Крім того, на деяких 
педагогічних курсах, які готували вчителів для обслуговування населення певної національної меншини, 
зокрема польської, представники цієї етнічної групи не тільки не були домінуючою більшістю, але й 
нерідко становили меншість. У плані польської секції Коростенської окружної інспектури народної 
освітина 1925 – 1926 навчальний рік зверталась увага " на необхідність вжити заходів щодо залучення 
кандидатів на педкурси та робфаки" [25: 11]. Відомо, що за літній період 1928 – 1929 навчального року 
курси перепідготовки в Коростенському окрузі пройшли тільки вісім польських учителів. 

Руйнівний вплив на розвиток освітніх і науково-дослідних установ та їх кадрове забезпечення 
здійснював пріоритет класово-ідеологічних чинників у доборі кадрів, посиленні вимог до їх соціального 
походження та членства в партії. Питання кадрів в аспекті національної проблеми, як зазначав нарком 
освіти М. Скрипник, означало " питання остаточного розв’язання того, хто керуватиме національно-
культурним розвитком ..., чи керуватиме стара інтелігенція, чи керуватимуть нові сили" [26: 192]. 
Упродовж20 – 30 років занепокоєння центральних органів влади викликала політична ненадійність 
польських вчительствів. У політичній характеристиці польського вчительства особливо відзначалася 
його пасивність у громадській роботі, ідеологічна невідповідність принципам нової школи, незначна 
кількість членів КП(б)У та ЛКСМУ серед учителів-поляків. Відомо, що в цей період серед педагогічного 
складупольських учителів Коростенського округу 85 % педагогів були позапартійними [27: 12]. 

Радянський уряд був занепокоєний надто повільними темпами перевиховування дітей у дусі класово-
інтернаціональної ідеології – важливої складової процесу радянізації польського населення. Стан 
піонерського руху серед поляків також характеризувався як незадовільний. Аналіз архівних матеріалів 
дав змогу виділити характерні риси розвитку цієї дитячої організації в польській школі. Поширення 
піонерського руху серед польського населення відбувалося головним чином у містах та районних 
центрах, а в селах кількість піонерських загонів була надзвичайно малою. Так, із 192 учнів 
Кривотинської семирічної польської трудової школи Ємільчинського району на Коростенщині у 1928 – 
1929 навчальному році у лавах піонерської організації перебувала лише 21 особа. Радянські органи влади 
вважали наслідки ідеологічної роботи цього шкільногоосередку ЛКСМ недостатніми. Крім того, 
спостерігався сильний ідеологічний вплив на дітей двох релігійних гуртків, у яких перебувало сорок сім 
учнів [28: 2]. Існування піонерських загонів було нестабільним. Створені за вказівкою вищих партійних 
та державних органів, вони відразу жрозпадалися під тиском релігійних і національних традицій.   
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 Навчальний процес втрачав у школах свою ідеологічну ефективність через постійний бракнавчальної 
літератури. У 1925 – 1926 роках забезпеченість польських шкіл першого концентру підручниками 
становила 30 %, в 1927 – 1928 роках – 35 %, а в 1929 – 1930 роках – 50 % [29: 10]. В інформаційних 
повідомленнях Коростенської окружної інспектури народної освіти неодноразово зверталась увага на 
своєчасне надсилання підручників для національних меншин, зокрема у польські школи. Передбачалось 
у 1926 році надіслати до Малинського,Ємільчинського, Олевського та інших районів по 16 книг 
Масленнікова "Задачник", Яворського "Коротка історія України", по 4 книги Михайлівського "Курс 
політичної економії," по книзі Цінгера "Природознавство", Бернашевського "Живий рахунок", 
Тельтманова "Перша книга для читання" [30: 2, 14, 38]. У 1927 році для обслуговуванняінтересів 
дорослого населення в м. Коростені при профспілковому клубі було відкрито публічну бібліотеку, або, 
як тоді говорили, бібліотеку масового характеру [31: 26]. Серед відвідувачів майже 3 % читачів були 
поляками. Важливим досягненням у бібліотечній справі стала організація дитячого відділу, який 
обслуговував учнів шкіл, що не мали укомплектованих шкільних бібліотек. 

Зазначимо, що польські професійні освітні установи в окрузі були відсутні. Враховуючи те, що 
польське населення переважно займалося сільським господарством, надзвичайно гострою виявилася 
потреба в організації сільськогосподарських шкіл [31: 59]. Проте інспектура не вживала ніяких заходів 
щодо забезпечення польської національності професійними установами. Саме тому полякипродовжували 
навчання в українських професійних закладах або змушені були їхати до інших округ.  

Авторитет тієї чи іншої національної школи визначався ставленнямбатьків до школи, яке, слід 
сказати, в різних національних групах мало певні відмінності. З цього приводу в матеріалах 
Коростенської окружної інспектури народної освіти, що були надіслані до Ради національних меншин 
Народного комісаріату освіти у березні 1930 року, зазначалося: "Поляки в своїй переважній більшості 
ставилися прихильно і зацікавлені в тому, щоб дітей посилати у польські школи та вчити їх на рідній 
мові, хоча значна частина батьків в поточному житті польської мови не вживає. Польські школи мають 
авторитет, коли оцінюються певні наслідки їх праці. Це залежить від того, в яких матеріальних 
обставинах існують школи, а також від якісного складу вчителів" [31: 58 зв]. 

Освітня політика радянської влади щодо національних меншин, зокрема польської, практика її 
реалізації, як і будь-який суспільний процес, мала як досягнення, так і прорахунки. Проте успіхи 
розбудови національної освіти протягом 20-х років були незаперечними. Їх правомірно розглядати як 
реальний поступ українського національно-культурного відродження 20-х років у цілому та кожного 
народу зокрема. Поширення мережі культосвітніх установ, шкіл, середніх закладів, де ведеться навчання 
польською мовою, зростання кількості учнів, підвищення загальноосвітнього рівня польського населення 
створили враження позитивних зрушень у сфері культурно-освітнього життя польської меншини. Однак 
ці досягнення супроводжувалися нищенням польської культури, тісно пов’язаної з релігією, ліквідацією 
традиційних форм культурно-освітніх установ. Важливими проблемами розвитку польської освіти в 
регіоні залишалися: відсутність принципу наступності в системі освіти національних меншин, низька 
якість освіти, недостатня кількість власних педагогічних кадрів та навчальної літератури. Подальшого 
вивчення потребують, на нашу думку, проблеми навчального та методичного забезпечення польських 
шкіл, питання професійної підготовки вчителів та діяльності дошкільних польських установ. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ 

Розглянуто перспективи віртуальної форми навчання, а також тенденції, що впливають на розвиток 
сучасної освіти.  

Сьогодні навчання доцільно розглядати як безперервний і динамічний процес. Сучасна соціально-
економічна ситуація в країні й у системі освіти така, що традиційні форми одержання навчання й моделі 
навчання не можуть задовольнити всіх потреб в освітніх послугах, сконцентрованих, як правило, у 
великих містах. Але, як відомо, ніхто не може бути позбавлений змоги вчиться через бідність, 
географічну або тимчасову ізольованість, соціальну незахищеність і неможливість відвідувати освітні 
установи через фізичні недоліки або зайнятість виробничими й особистими справами. Вихід − у пошуку 
нових форм навчання. Ми вважаємо, що цьому сприяє ряд причин. 
Перша причина пов'язана з освітніми потребами в сучасному постіндустріальному суспільстві. У 

зв'язку із цим назріває необхідність у нових формах навчання, що відповідатимуть конкретним умовам, 
запитам і індивідуальним особливостям тих, хто навчатиметься. 
Друга причина має відношення до тенденцій розвитку інформаційних технологій, що відкривають 

нові можливості застосування інтелектуальних, автоматизованих систем. Глобальна мережа Internet 
надає необмежений доступ до інформаційних серверів, дозволяючи територіально віддаленим 
користувачам розмовляти в реальному часі. 
Третя причина визначається тим, що в деяких областях прикладних дисциплін близько 80% всіх 

накопичених людством знань отримано за останні піввіку, тому прискорення інформаційного обміну і 
знайомство з новітніми концепціями й досягненнями наукової думки безпосередньо залежить від 
динаміки розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій і стає для різних категорій професій життєво 
необхідною потребою. 
Четверта причина зумовлена тим, що портрет типового студента змінюється. Все частіше 

студентами приватних і державних вузів, наприклад, у США і Європі, стають особи старше 25 років. 
Більша їхня частина прагне поєднати традиційну й альтернативну форму навчання. 

При цьому категорії осіб, які мають потребу в освітніх послугах, але не мають можливості одержати 
їх традиційним способом у рамках сформованої освітньої системи, систематизовані в роботі 
А.А. Андрєєва. [1]: молодь, яка не спроможна одержати навчальні послуги в традиційній системі освіти 
через обмежену пропускну здатність цієї системи, необхідність поєднання навчання з роботою, 
географічну віддаленість від вузівських центрів; офіцери, що звільняються зі Збройних Сил і члени їхніх 
родин; особи, що проходять термінову службу в рядах Збройних Сил; фахівці конверсійних підприємств 
ВПК, що вивільняються; звільнені або скорочені цивільні працівники; особи різного віку, що 
проживають у віддалених регіонах країни; фахівці, які вже мають вищу освіту й бажаючі придбати нові 
знання або одержати другу вищу освіту; учні, що готуються до вступу у вуз; студенти, що прагнуть 
одержати другу паралельну освіту; громадяни, специфіка роботи яких не дозволяє вчитися в ритмі 
діючих освітніх технологій; інваліди, що мають медичні обмеження для одержання вищої освіти в 
стаціонарних умовах; керівники регіональних органів влади; менеджери різного рівня, що працюють на 
підприємствах різних форм власності; викладачі різних освітніх установ та ін. категорії населення. 

Однієї з таких альтернатив навчання поряд з уже добре відомими нам очної, заочної, після дипломної 
(факультети перепідготовки фахівців) та іншими формами навчання є дистанційне навчання. (ДН). Будучи 
наслідком об'єктивного процесу інформатизації, ДН має всі шанси ввійти в ХХ століття як найбільш 
перспективна, інтегральна форма навчання. У пропаганду, історію питання, організацію наукових 
досліджень і впровадження в педагогічну практику ідей ДН внесли вклад А.А. Андрєєв, М.Ю. Бухаркіна, 
Я.А. Ваграменко, В.В. Вержбіцкий, К.І. Верішко, С.Г. Григор'єв, А.М. Гусєв, М.А. Гейн, Ю.Н. Дьомін, 
Е.І. Дмитрієва, В.Г. Домрачев, А.А. Золотарьов, В.А. Каймін, В.П. Кашіцін, В.Г. Кінелев, Д.Е. Колосов, 
М.Г. Краюшенко, А.О. Кривошеєв, Д.В. Куракін, В.М. Лазарєв, М.М. Леонова, В.П. Меркулов, В.С. Месь-
ков, М.В. Моісеєва, В.П. Невежін, М.І. Нежуріна, С.А. Нестеренко, А.Г. Піліпонский, Е.С. Полат, 
В.І. Солдаткін та ін. 

Мета нашої статті − окреслити обрій перспектив дистанційного навчання й розкрити його потенційні 
можливості. 

За формою віртуальне навчання, маючи власний зміст, має багато загального із заочним. Ученими 
представлено ряд істотних відмінностей дистанційного навчання від заочного: 
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1. Заочне навчання є потоковим: загальний для всіх навчальний план, загальні строки здачі 
контрольних і курсових робіт, сесія взимку та влітку в певний термін і передбачає, в остаточному 
підсумку, вчений ступінь бакалавра, фахівця або магістра [1]. 

2. Дистанційне навчання — це навчання за індивідуальним планом, тобто кожний студент ДН 
прикріплюється до викладача, завдання якого − курирувати навчання, консультувати, перевіряти 
контрольні роботи і тести, допомагати готуватися до іспитів, за допомогою спілкування телефоном або 
через Інтернет [1; 2]. 

3. Комплект навчальних матеріалів ДН для самостійної роботи представлений, як правило, на 
електронних носіях: CD, аудіо й відео носіях [1; 3; 4].  

4. Важливою відмінністю дистанційного навчання від заочного є той факт, що студент сам вибирає 
послідовність вивчення предметів, темп роботи. Тривалість курсу залежить від ступеня засвоєння 
матеріалу і форми спілкування з викладачем (синхронне та асинхронне ДН) [5].  

5. Навчання здійснюється на базі спеціально створених центрів ДН [1]. 
6. В основі процесу навчання при ДН лежать електронні (мультимедійні) підручники [1; 4].  
7. Заняття, практичні роботи, включаючи експерименти і розрахунки, виконуються за допомогою 

електронних форм навчання. У процесі становлення ДН можуть з'явитися нові форми. Прикладом таких 
нових форм можуть служити об’єктно- орієнтовані або проектно-інформаційні моделі [3; 6]. У числі 
організаційних форм навчання в цих моделях будуть використовуватися комп'ютерні конференції, 
телеконференції, інформаційні сеанси, телеконсультації, проектні роботи й ін.  

8. При ДН поширена практика диференціації навчальних курсів залежно від орієнтації на кінцевий 
результат [7]. 

Резюмуючи сказане, пояснимо ряд наведених вище термінів. 
При синхронній моделі [5] студенти і викладачі спілкуються в реальному часі через віртуальні 

Інтернет-аудиторії, використовуючи сполучення різних методів передачі інформації. При асинхронному 
[5] підході студент сам визначає темп навчання. Зокрема, він має вибір між різними носіями інформації, 
може виконувати завдання відповідно до аудиторної програми або плану, а потім передавати готову 
роботу викладачеві для оцінки. 
Мультимедійний підручник [1; 4] є комп'ютерною навчальною програмою, що при своєму 

використанні працює в програмно-інформаційному просторі, який виконує необхідні функції інтерфейсу, 
телекомунікаційного зв'язку "студент − лабораторія", "студент − викладач" і "студент − студент", доступу 
до індивідуального робочого зошита, що містить графік навчальних занять, результати виконання 
навчальних завдань та інші замітки користувача, пов'язані з вивченням курсу. 

При цьому до явних плюсів віртуальної системи навчання можна віднести: можливість 
установлювати власний темп навчання, виходячи з особистих міркувань або вродженого темпераменту; 
максимальне використання навчальних ресурсів; наочність; самоконтроль процесу навчання також є 
реально можливим [2]. 

Якщо говорити про мінуси, на наш погляд, перший мінус − це фінансові витрати на покупку 
устаткування і розробку курсів для центрів ДН. Поки система не запрацювала на повну потужність, 
витрати повинні бути значними. Другий важливий мінус − проблема пошуку фахівців, тому що цей 
ринок поки тільки формується. Третій мінус − потрібна певна зрілість того відділу навчання, що буде 
джерелом знань.  

Проблеми починаються також  із основного − ідентифікації студента. Хто сидить за персональним 
комп'ютером і здає іспит − сам студент або його приятель-відмінник, − перевірити поки неможливо. 
Тому дистанційні програми варто чергувати частково з очною сесією, у ході якої студенти здають іспити 
на місці, тобто не віртуально. Крім того, для організації навчальних і екзаменаційних телеконференцій 
буває недостатньо пропускної здатності телефонних ліній різних країн. Нарешті, при заочно-
віртуальному навчанні зникає безпосередній контакт між викладачем і студентом − основа навчального 
процесу, але який можна розглядати, на наш погляд, і як плюс стосовно осі "суб'єктивність − 
об'єктивність" оцінювання студента викладачем. 

Роблячи підсумок, слід зазначити, що поширення віртуальних форм навчання означає природний етап 
еволюції системи освіти від класичного університету до віртуального, тобто від дошки із крейдою до 
комп'ютерних навчальних програм, від звичайної бібліотеки до електронної, від нечисленних навчальних 
груп до віртуальних аудиторій будь-якого масштабу й т.д. Процеси, що відбуваються в сфері освіти, не 
мають антагоністичного характеру, і тому віртуальні й традиційні форми навчання не слід сприймати як 
взаємовиключні. Сучасна освіта сьогодні − синтезом найрізноманітніших форм держання знань і 
новітніх технологій, оптимальне сполучення яких може визначити для себе тільки сам студент.  

Безумовно, нові інформаційні технології суттєво міняють форми взаємодії студентів і викладачів, 
впливаючи й на зміст навчання. При цьому все-таки має місце не руйнування добрих старих традицій у 
сфері освіти, а скоріше народження нової парадигми і нової якості вищої освіти. 
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ПРО ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 
ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ 

Розглянуто загальну концепцію прикладної спрямованості шкільного курсу та засоби її реалізації. 

Ми існуємо в незвичайно різноманітному оточенні, в якому повинні вчитися та працювати, 
спілкуватися, вирішувати життєві проблеми. За висновками сучасних психологів, наприклад, Р.Чалдіні 
[1: 20], для того, щоб вести себе в ньому адекватно, нам потрібні найкоротші шляхи. Не слід чекати від 
себе усвідомлення і аналізу всіх аспектів кожної особистості, події або ситуації, з якою ми стикаємося. У 
нас немає на це часу, енергії, потрібних здібностей. Нам доводиться дуже часто користуватися 
стереотипами для класифікації речей відповідно до деяких ключових рис. Звичайно, ми визнаємо 
недосконалість цих стереотипів. Але, зважаючи на все, будемо ще більшою мірою покладатися на них у 
майбутньому. Оскільки стимули, які наповнюють наше життя, продовжують ставати все більш 
складними і різноманітними, ми повинні будемо залежати від своєї здібності раціонально мислити і 
діяти, щоб справитись із потоком усіх цих стимулів. Безперечно, саме математика здатна, на наш погляд, 
взяти на себе основну частину турботи про розвиток раціонального мислення в учнів. Тобто перша ціль 
навчання математики полягає в тому, щоб зробити результат навчання корисним у майбутньому. Отже, 
фактично постає проблема здійснення прикладної спрямованості математики. 

Про важливість вирішення вказаного питання свідчать численні науково-методичні публікації, 
зокрема роботи А.С. Адигозалова, Г.П. Бевза, І. Бекбоєва, С.С. Варданяна, Г.Д. Глейзера, Б.В. Гнеденко, 
Л. Карамова, А.М. Колмогорова, Ю.М. Колягіна, Л. Мирзоахмедова, А. Файзуллаєва, А.І. Фетисова, 
В.В. Фірсова, З.Я. Хаметової та ін. Незважаючи на ґрунтовний характер перерахованих вище робіт та 
корисні методичні розробки щодо прикладної спрямованості, нові суспільні умови та, відповідно, нові 
завдання освітньої галузі математики [2] потребують корекції існуючи шляхів розв’язання зазначеної 
проблеми шкільного курсу математики. Повною мірою все висловлене вище можна віднести до важливої 
складової шкільного курсу математики – стереометрії. 

Тому завданнями нашої статті є: 1) сформулювати загальну концепцію реалізації прикладної 
спрямованості систематичного курсу стереометрії в школі, прийнятну з точки зору нових суспільних 
завдань; 2) розглянути основні засоби її здійснення; 3) проаналізувати ефективність засобів здійснення 
прикладної спрямованості стереометрії у школі з точки зору останніх досягнень нейропедагогіки. 

Як відомо, стереометрію як науку поділяють на теоретичну ("чисту") та прикладну (практичну). 
Результати досліджень "чистої" складової стереометрії часто давали поштовх до розвитку її прикладної 
частини (і навпаки). Курс стереометрії у школі – це певне відображення науки і містить, відповідно, 
теоретичну та прикладну частини. Яким чином можна здійснити його прикладну спрямованість? 
Розглянемо основні засоби прикладної спрямованості. Домовимося під прикладною спрямованістю 
шкільного курсу стереометрії розуміти орієнтацію цілей, змісту та засобів навчання стереометрії в 
напрямку набуття учнями в процесі математичного моделювання знань, умінь і навичок, які 
використовуватимуться ними у різних сферах життя.  

Першим засобом здійснення прикладної спрямованості ми вважаємо системно-структурний розподіл 
змісту курсу стереометрії. Курс стереометрії розбиваємо на окремі тематичні модулі. Ці виділені, 
дидактично оброблені, зв’язні системи математичних понять, фактів і методів, що забезпечують 
розв’язання певного кола задач, називають учбово-математичними теоріями (надалі – УМТ) [3]. Ми 
виділили дев’ять УМТ: базова; координати і вектори у просторі; перетворення у просторі; геометричні 
тіла та їх комбінації; призма; піраміда; циліндр; конус; куля. У будові матеріалів кожної УМТ вирізняють 
структурні складові – пізнавальні ступені: емпірична основа, створення математичної моделі, результати 
дослідження математичної моделі та прикладання математичної моделі. Такий розподіл, крім створення 
умов для систематизації знань учнів, дає можливість задіяти в учбовому процесі метод математичного 
моделювання. Використання методу математичного моделювання в явному вигляді є наступним 
засобом прикладної спрямованості. 

Одним із засобів прикладної спрямованості часто називають збільшення об’єму прикладної частини 
стереометрії. Але можливості включення до шкільного курсу стереометрії значно більшої прикладної 
частини є сьогодні обмеженими, враховуючи невелику кількість учбового часу, відведеного на вивчення 
курсу стереометрії. Тому, на наш погляд, можна говорити, в основному, про необхідні якісні зміни 
прикладної частини. Ми маємо на увазі характер використання в учбовому процесі прикладної 
інформації та її зміст. Вона має бути обов’язково доцільною та цікавою. Характер її застосування 
повинен узгоджуватись із системно-структурним розподілом усього курсу стереометрії, про який ми 
говорили вище. Не менш важливим є також використання системи прикладних задач. Перерахуємо 
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найважливіші умови, яким має задовольняти означена система: 1) кожна прикладна задача системи має 
задовольняти вимоги, поставлені до прикладної задачі (відповідати педагогічним вимогам довільної 
задачі; демонструвати застосування методу математичного моделювання; мати реальний практичний 
зміст; по можливості відображувати передові досягнення суспільства або містити корисні історичні, 
географічні, фізичні та ін. відомості; умова не повинна містити незрозумілу термінологію тощо); 
2) добірка задач системи має відповідати змісту шкільного курсу стереометрії; 3) прикладні задачі для 
кожної теми повинні бути розташовані за ступенем зростання складності; 4) відбір прикладних задач 
системи необхідно здійснювати диференційовано для різних типологічних груп учнів; 5) сприяти 
оволодінню учнями прийомами алгоритмічної, евристичної і дослідницької діяльності. Таким чином, 
одним із засобів прикладної спрямованості можна вважати якісне використання існуючої у школі 
прикладної складової курсу стереометрії.  

Ще один дієвий засіб прикладної спрямованості – це виявити, показати учням та ефективно 
використати прикладний потенціал теоретичної складової. Зокрема, учні мають знати, що ті знання, 
вміння та навички, які вони здобувають на уроках стереометрії, їм будуть потрібні для розв’язування 
реальних задач, що свідчить про активне залучення мотиваційного фактору. Зупинимося на цьому 
докладніше.  

Як відомо, успіх у будь-якій, а отже, і навчальній діяльності, залежить від активності суб’єкта 
діяльності. С.С. Занюк у своїй роботі [4: 8] виділяє процесуальний та результативний компоненти 
мотивації. Результативний складник пов’язаний із окресленням цілей та прийняттям їх учнем. Тому так 
важливо чітко встановити, чому учні повинні вивчати стереометрію. Це означає вирішення питання про 
прикладну орієнтацію цілей навчання. Згідно з порадами методистів, наприклад Л.М. Фрідмана [5: 22], 
для цього варто вказати лише спеціальні якості, які можуть бути сформовані в учнів у процесі навчання 
математики. До них відносять: формування вмінь будувати математичні моделі реальних явищ або 
процесів, виховання математичного підходу до аналізу явищ, оволодіння апаратом дослідження деяких 
видів математичних моделей. У цілому ми підтримуємо висловлену думку, проте, на наш погляд, слід 
говорити із старшокласниками про розвиток на уроках математики, зокрема стереометрії, і загальних 
якостей. До загальних якостей відносять: певний рівень мислення, пам’яті, уваги, мови та ін. Набуття 
загальних і спеціальних якостей повинно стати внутрішньою потребою більшості учнів, впевненістю 
необхідності їх у майбутній діяльності. Це вимагає систематичної роз’яснювальної роботи під час 
вивчення всього курсу. Продовжуючи міркування щодо мотивації, зауважимо, що вона залежить від сили 
мотиву (мотивів) та ситуативних факторів. Звичайно, що збільшення сили та кількості її складових 
приведе до підвищення мотивації. Серед психологічних механізмів розвитку мотивації, які активізує 
прикладна спрямованість, ми виділимо два: мотиваційне переключення та мотиваційне зумовлення. 
Механізм мотиваційного переключення починає працювати, коли ми намагаємося сформувати в учня 
позитивне ставлення, інтерес до стереометрії, пов’язуючи її поняття із об’єктами навколишнього 
середовища, подаючи історичні відомості тощо. Тобто пов’язуємо стереометрію із чимось приємним та 
звичним для старшокласника. Мотиваційне зумовлення визначають як надання емоційного значення 
певному предмету, змісту шляхом установлення його зв’язку з відповідною емоцією (позитивною або 
негативною) [4: 240]. Провідну роль тут буде відігравати прикладна інформація, виготовлення моделей 
(наприклад, за допомогою техніки орігамі) та розв’язування цікавих прикладних задач. 

Таким чином, прикладна спрямованість теоретичної частини, переважно досягається за допомогою 
активізації мотивації її вивчення, за рахунок включення вказаного матеріалу в системно-структурний 
розподіл. Сформулюємо основні положення прикладної орієнтації суто стереометричного матеріалу. 
По-перше, систематично піклуватися про те, щоб учні розуміли методологічний зв’язок курсу 
стереометрії в школі із практикою. Для цього потрібно систематично звертатися до структури кожної 
УМТ. Це дасть змогу учням фіксувати етапи математичного моделювання та контролювати процес своєї 
учбової діяльності. По-друге, вивчати теорію укрупненими блоками. Час, який звільняється, 
використовувати для розв’язування задач. По-третє, розбирати періодично зв’язки УМТ, яка вивчається, 
із попередніми УМТ і використовувати тезисно-опорні конспекти для узагальнення та систематизації 
знань. По-четверте, подавати суто стереометричні задачі як базові для розв’язування прикладних задач. 
По-п’яте, моделювати геометричні ситуації за допомогою засобів наочності, зокрема предметів 
навколишнього середовища. Для моделювання многогранників, ілюстрації паралельності та 
перпендикулярності прямих і площин у просторі тощо доцільно використовувати техніку орігамі. 
Причому переважно використовувати не вже виготовлені моделі, а брати до уваги сам процес 
виготовлення. По-шосте, систематично використовувати комп’ютерні технології у навчальному процесі. 

Такий підхід є досить економним, на наш погляд, оскільки дозволяє без витрат часу, принципового 
збільшення прикладної частини курсу виконувати завдання навчальних програм, не "зв’язаний" із 
конкретним підручником, та дозволяє привернути увагу учнів до стереометрії. Цей підхід також і 
достатньо демократичний, оскільки залишає вчителям простір для вибору методів, форм навчальної 
діяльності та не змінює звичного змісту і способу розгортання суто стереометричної частини; його 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 20. Педагогічні науки 

 
102 

можна використовувати для загальноосвітніх закладів різного типу (гімназії, ліцеї та ін.) незалежно від 
місця знаходження (столичні школи, сільські тощо). Оптимальність вказаного підходу в сучасних 
умовах випливає із максимально повного використання переваг існуючої традиційної системи 
викладання у поєднанні із прогресивними ідеями гуманізації та гуманітаризації навчання. 

Отже, прикладна спрямованість курсу стереометрії досягається за рахунок системно-структурної 
організації всього змісту курсу; неодноразовому використанню методу математичного моделювання; 
збільшенню ефективності використання прикладної частини (теорії та задач); виявлення та показу 
потужного потенціалу "чистої" складової предмету стереометрії (теорії та задач).  

Доцільно, на нашу думку, проаналізувати загальну концепцію реалізації прикладної спрямованості 
шкільного курсу стереометрії та її засоби на базі основних положень нейропедагогіки. Нейропедагогіка – 
це інтегративний напрямок, який сформувався в останні 10-15 років. Він об’єднує дослідження 
нейрофізіологів, психологів для їх використання у педагогіці. Означені принципи сформульовані 
американськими вченими у формі рекомендацій для педагогів [6].  

1. Принцип нейропедагогіки про мозок як паралельний процесор та принцип візуально-просторово 
пам’яті і системи "зубріння". У прикладанні до процесу навчання він потребує варіативності методів та 
форм навчання, навчання у малих групах та поєднання різних форм представлення інформації, 
використання наочності та мислительних карт (опорних конспектів) у навчанні. Прикладна 
спрямованість курсу стереометрії переважно провадиться в умовах диференційованого навчання старшої 
школи, а як одна із вимог – подача змісту курсу, зокрема прикладних відомостей, таким чином, щоб були 
задіяні органи слуху (евристична бесіда), зору (моделі геометричних тіл, об’єкти навколишнього 
середовища певної форми тощо), дотику (виготовлення моделей геометричних тіл).  

2. Принципи навчання і пізнання як природні механізми розвитку мозку; унікальності мозку кожної 
людини; свободи творчості приводять до необхідності навчання на оптимальному рівні складності та 
використання пошукових методів навчання, потребують прийомів індивідуалізації навчання, 
особистісно-орієнтованого навчання, розвитку творчого мислення та ін. Врахування інтересів учня 
дозволяє надати цілям вивчення стереометрії, її окремих тем особистісний характер, тобто, створити 
мотивацію навчання. Поділ на УМТ та організація роботи із означеними модулями матеріалу допоможе 
регулювати індивідуальний темп проходження та глибину опрацювання суто стереометричного 
матеріалу.  

3. Принцип пошуку сенсу як вроджена властивість мозку потребує, серед іншого, практичної 
спрямованості, міжпредметних зв’язків, що є автентичною сутністю прикладної спрямованості. 

4. Принципи закономірності як джерела сенсу для мозку та аналізу і синтезу у функціонуванні мозку 
людини у прикладанні до процесу навчання пропонують розв’язувати задачі на пошук закономірностей, 
доводити та спростовувати, використовувати взаємо-обернені операції та ін. За рахунок розв’язування 
прикладних задач, їх складання учнями можна реалізувати значну частину висловлених пропозицій. 

5. Принцип функціонування мозку в умовах напрямленої та периферійної уваги звертає увагу на місце 
проведення занять, використання елементів фонової музики. Цей принцип прикладна спрямованість 
враховує здебільшого на етапі подачі прикладної інформації із такої точки зору: геометрична форма 
багатьох предметів навколишнього середовища сприймається, але не усвідомлюється мозком. 

6. Принцип участі свідомості та підсвідомості у процесі навчання потребує опиратися на попередні 
знання та досвід учнів. Прикладна спрямованість курсу стереометрії і пропонує підводити учнів до 
вивчення відповідних суто стереометричних питань, базуючись на вказаному принципі. 

7. Принцип емоцій як необхідного фактора продуктивної діяльності мозку говорить про 
використання дидактичних ігор, естетичного фактора у навчанні та ін. Прикладна частина змісту 
стереометрії, виготовлення моделей геометричних тіл у техніці орігамі значною мірою сприяють 
врахуванню цього принципу. 

Зауважимо також, що вивчення стереометрії на основі прикладної спрямованості має структуру і 
характер пізнавальної діяльності, а саме старшокласники, за свідченням дослідників, переходять до 
вищих рівнів абстрагуючого та узагальнюючого мислення, мислення стає дедуктивно-гіпотетичним. 
Мислення, як узагальнене та опосередковане пізнання світу в процесі практичної і теоретичної 
діяльності індивіда, здійснюється шляхом мислительних дій і операцій. Концептуальна модель реалізації 
прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії дозволяє неодноразово використовувати, крім 
операцій аналізу та синтезу, інші, менш поширені в звичайній шкільній практиці. Ми маємо на увазі 
наступні операції: абстрагування (для всіх УМТ на етапі створення математичної моделі та на етапі 
прикладання математичної моделі під час розв’язування прикладних задач), узагальнення (на етапі 
вивчення математичної моделі переважного числа УМТ та особливо на всіх етапах вивчення УМТ про 
геометричні тіла та їх комбінації) і порівняння (на всіх ступенях УМТ, пов’язаних із вивченням 
перетворень, координат, векторів у просторі, різних видів многогранників, тіл обертання). Додамо, що у 
результаті такої спрямованості шкільної стереометрії отримані знання, вміння та навички є застосовними 
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у різних сферах життя (навчанні, майбутній професії, побуті тощо), а відомо, що важливими ознаками 
юнацького віку є потреба у самореалізації та розвиткові власного "Я", виборі професії та ін. 

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури, результатів досліджень та пошукового 
експерименту можна зробити висновок про можливість та доцільність прикладної спрямованості 
шкільного курсу стереометрії на основі сформульованої вище концепції. 

У перспективі ми плануємо продовжити роботу в галузі дослідження ефективності засобів прикладної 
спрямованості відносно окремих тематичних модулів систематичного курсу стереометрії. 
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Прус А.В. О средствах реализации прикладной направленности школьного курса стереометрии 

Сформулирована концепция прикладной направленности школьного курса стереометрии и рассмотрены 
основные средства ее реализации. Проанализирована их целесообразность с точки зрения достижений 

нейропедагогики. 

Prus A.V. Means of Realization of the Rapplied Trend of the School Course in Stereometry. 

A conception of the applied trend of school course in stereometry is formulated and the main means of its 
realization are considered. Their expediency is analysed from the standpoint of neuropedagogics. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

На основі аналізу об’єктивних тенденцій розвитку суспільного життя виділено ряд закономірностей, 
особливостей розвитку систем вищої освіти. 

Національна освіта переживає нині складний етап свого стратегічного розвитку. "Глобалізація, зміна 
технологій, перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, ... інші властиві сучасній 
цивілізації риси зумовлюють ... потребу в радикальній модернізації галузі" [1: 2-3], - зазначається у 
Національній доктрині розвитку освіти.  

Для врахування сучасних і перспективних вимог суспільства до особистості та задоволення її освітніх 
потреб необхідним постає визначення, моніторинг, корегування стратегічних пріоритетів і тактичних 
завдань розвитку освітньої галузі. Провідну роль у цьому процесі має відігравати вітчизняна вища 
школа, яка значною мірою впливає на глибину та темпи перетворень у системі освіти України. 

Перед сучасною вищою школою поставлене важливе і надзвичайно актуальне завдання – 
"найближчим часом напрацювати адекватні загальноєвропейським принципи побудови навчального 
процесу" [2: 10]; серед таких принципів – використання Європейської кредитно-трансферної системи 
(ECTS). На вирішення названого завдання спрямований педагогічний експеримент щодо впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів 
акредитації, ініційований Міністерством освіти і науки України [3]. 

Розгляд питань відбору, розробки та впровадження у вищій освіті України перспективних технологій, 
моделей і систем навчання має базуватися на всебічному та ґрунтовному аналізі сучасних тенденцій, 
закономірностей розвитку суспільного життя, досягнень зарубіжної і вітчизняної філософської, 
психолого-педагогічної науки, вивченні досвіду методистів та практиків. На даний час проблему 
науково-теоретичного обґрунтування нових систем організації навчального процесу не можна вважати 
до кінця вирішеною, тому стаття присвячена методологічним аспектам названої проблеми та з'ясуванню 
особливостей розвитку освітніх систем в умовах переходу до нового суспільства. 

Філософське осмислення сучасних процесів глобалізації, особливостей переходу від індустріального 
до постіндустріального, інформаційного суспільства, впровадження новітніх інформаційних технологій, 
їхнього впливу на особистість, на розвиток інтеграційних тенденцій у міжнародному освітньому 
просторі стало предметом досліджень вітчизняних учених: В. М. Брижка, О. М. Гальченка, О. П. Го-
лобуцького, С. І. Дорогунцова, Д. В. Дюжева, О. А. Орєхова, В. І. Куценка, Є. А. Макаренка, В. М. Не-
читайла, О. М. Ральчука, В. С. Цимбалюка, А. М. Чорноброва, О. Б. Шевчука та закордонних дослід-
ників: Р. Ф. Абдеєва, П. Дракера, Д. Белла, А. Елякова, М. Кастельса, К. Коліна, М. Кристофера, І. С. Ме-
люхіна, Н. Моїсеєва, Л. Мясникової, С. Смірнова, Э. Тоффлера, Х. Тоффлера, А. А. Чернова.  

Існує ряд чинників, що об’єктивно зумовлюють перехід до інформаційного суспільства [4; 5; 6]: 
- електронна інформація має особливі властивості, цінні для ефективної організації суспільного 

життя: невичерпність, велику швидкість розповсюдження, економічність, екологічну чистоту, значну 
тривалість зберігання при незначних ресурсних витратах тощо; 

- історія розвитку суспільства свідчить про стрибкоподібне зростання потоків інформації та знань: 
якщо в 70-ті роки минулого сторіччя обсяг сумарних знань людства збільшувався вдвічі протягом 10 
років, у 80-ті роки – протягом 5 років, то у 90-х роках – протягом року [7: 37]; 

- інформація є основою нових інформаційних технологій, які все більше визначають зміст, масштаби і 
темпи розвитку інших технологій; 

- інформація як інтегральна складова будь-якої людської діяльності перетворюється на основний 
предмет останньої. 

Глобальному інформаційному суспільству як новому етапу розвитку людства притаманні особливі 
ознаки. По-перше, це суспільство нового типу, що формується в результаті глобальної соціальної 
революції, основою якої є вибуховий розвиток і конвергенція інформаційних і телекомунікаційних 
технологій. По-друге, нове суспільство є суспільством знань. Знання, яке набувається насамперед 
завдяки доступу до інформації, постає основною умовою благополуччя людини і держави: на основі 
науково обґрунтованої роботи зі знаннями, зокрема використання штучного інтелекту, 
забезпечуватиметься прийняття ефективних рішень для підвищення якості життя членів суспільства. По-
третє, нове суспільство є глобальним і базується на глобальному характері інформації: обмін 
інформацією не матиме часових, просторових та політичних кордонів. По-четверте, нове глобальне 
суспільство сприяє взаємному проникненню культур, однак відкриває кожній культурі нові можливості 
для самореалізації [7: 37-38].  

Безперечно, що освіта як цілісна система є невід’ємною складовою будь-якого розвинутого 
суспільства. Під час переходу суспільства до інформаційного система освіти набуватиме названих вище 
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ознак. Тому однією з особливостей розвитку системи освіти, особливо вищої професійної, слід вважати 
діалектичне поєднання, з одного боку, глобального інтеграційного процесу (регіональна, національна, 
міждержавна інтеграція та інтеграція у міжнародний освітній простір), а з другого, – локальних 
процесів інтенсивного розвитку вищих закладів освіти, посилення їх автономії, збереження кращих 
університетських традицій, підвищення якості та рівня освіти.  

М. Кастельс, називаючи майбутнє суспільство "мережевим", обґрунтовано вказує на те, що глобальна 
інформаційна економіка є історично новою реальністю, яка здатна працювати як цілісна система в 
режимі реального часу в масштабі всієї планети, а мережеві інформаційні ресурси постають одночасно як 
засіб і результат глобалізації суспільства [4]. Інформаційні технології з технологічного фактора розвитку 
сучасного суспільства перетворюються на елемент його функціонування, забезпечуючи не лише 
технологічний, а й соціальний прогрес і конкурентоспроможність країни в світі.  

Для інформаційного суспільства М. Кастельс виділяє декілька особливостей організації процесу 
праці, серед яких здатність створити гнучку структуру розробки стратегічних рішень і здатність досягти 
організаційної інтеграції між усіма елементами виробничої діяльності. Такі особливості як зовнішня 
гнучкість та внутрішня пристосовуваність найбільш властиві панівній організаційній формі 
інформаційного суспільства – мережевому підприємству [4], яке уособлює новий специфічний 
виробничий процес зі значною питомою вагою інформаційних технологій. 

Розуміючи, що не можна провести повну аналогію між функціонуванням підприємства в галузі 
економіки та функціонуванням навчального закладу хоча б тому, що останній виконує особливі завдання 
національного виховання, слід очікувати посилення ролі у міжнародному освітньому просторі закладів 
освіти, організаційна структура яких найбільше відповідає концепції мережевого підприємства. У 
цьому полягає ще одна особливість у розвитку освітніх систем. Збільшення питомої ваги таких 
навчальних закладів у національних системах освіти об’єктивно зумовлюватиме більш широке 
впровадження новітніх, певною мірою уніфікованих, мережевих технологій навчання у традиційних 
закладах освіти, зближення та інтеграцію освітніх систем різних країн.  

Сучасний стан ринку інформаційних послуг (обробка, передавання та зберігання великих обсягів 
інформації) зумовлює структурні зміни в організації роботи компаній, появу нових вимог до працівників, 
нових моделей управління, інтенсифікує інтеграційні процеси у ділових зв’язках між підприємствами. 
Вплив нових видів технологічної конкуренції, використання знань, їх постійний швидкий приріст [7] 
призводить до перегляду функціональних обов’язків працівників, зміни кількості робочих місць, 
підвищення рівня якості виконуваної роботи: фахівці одержують більше повноважень, певною мірою 
нівелюються жорсткі межі службової ієрархії, запроваджуються мережеві форми сумісної роботи, більше 
використовують специфічні форми виконання робіт – праця на відстані та часткова зайнятість.  

Як наслідок у світовій економіці питома вага фахівців, що виробляють та опрацьовують знання, 
швидко росте [8].  

Отже, праця в інформаційному суспільстві набуває нових ознак і виступає як глобальний ресурс, що 
надходить за трьома каналами [4]: 

- для залучення трудових ресурсів фірми вибирають своє місцезнаходження в різних місцях у всьому 
світі; 

- фірми запрошують звідусіль і наймають висококваліфікованих працівників у будь-якому місці; 
- люди за власної ініціативи можуть вийти на будь-який ринок праці із будь-якого місця.  
Названі тенденції насамперед притаманні економіці інформаційного суспільства, проте значною 

мірою стосуються систем освіти як головних носіїв стратегічних ресурсів інформаційного суспільства – 
знань та інформації. На даний час існують певні політичні, економічні, юридичні умови для відкриття 
навчальних закладів та їх філій у багатьох країнах світу, залучення до викладацької діяльності місцевих 
та іноземних висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, прийом на платне навчання студентів з 
будь-якої країни. Тому однією з особливостей розвитку в інформаційному суспільстві системи освіти, 
зокрема вищої, є поява нових вимог до професорсько-викладацького складу як до трудового ресурсу, 
пов’язаних із необхідністю досконалого володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та 
однією з іноземних мов за професійним спрямуванням; можливістю ефективної роботи за нових умов 
часткової зайнятості, дистанційних форм навчання; новими психологічними і педагогічними 
особливостями роботи у складі динамічних груп колег та студентів; адаптацією навчальних курсів до 
вивчення в умовах постійного удосконалення, реформування системи організації навчального процесу; 
поглибленням автономії викладачів, зокрема розширенням повноважень щодо зміни змісту, структури, 
впровадження новітніх педагогічних технологій і методик вивчення дисципліни та підвищення 
відповідальності викладача за результати професійної підготовки фахівців; розумінням тенденцій 
розвитку суспільства та його перспективних потреб у фаховій підготовці спеціалістів. 

Однією з глобальних проблем інформатизації суспільства, переходу до нової інформаційної 
економіки є проблема інформаційної нерівності. Як зазначає К. К. Колін, інформатизація суспільства 
спричиняє появу нового інформаційного середовища, яке не однаково доступне різним людям, 
установам, регіонам і в цілому державам [9: 22]. Інформаційна нерівність стає одним із головних 
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чинників соціальної, економічної та геополітичної нерівності, тому в її структурі виділяються такі 
аспекти [9]:  

- особистісно-соціальний, зумовлений швидкою зміною інформаційного середовища, вимог до 
інформаційної компетентності працівників та необхідністю відповідної соціальної адаптації особистості; 

- соціально-економічний, пов’язаний з нерівномірністю інформаційної інфраструктури регіонів як 
результату державної політики в області інформатизації; 

- геополітичний, зумовлений нерівномірністю процесу інформатизації в країнах з різним рівнем 
освіти населення.  

У вирішенні завдання зменшення негативного впливу інформаційної нерівності на стабільність та 
темпи розвитку суспільства провідна роль належить системі освіти. Це безпосередньо стосується 
особистісно-соціального та геополітичного аспектів інформаційної нерівності. Виникає необхідність у 
перспективних освітніх системах і технологіях навчання, спрямованих на формування знань та вмінь 
ефективно використовувати можливості нового інформаційного простору. Тому реалізація концепції 
випереджаючої освіти, орієнтація на перспективні потреби інформаційного суспільства, на вирішення 
проблеми інформаційної нерівності його членів є однією з характерних особливостей розвитку освітньої 
галузі. За таких умов практично неможливо сформувати належні інформаційні компетенції майбутнього 
фахівця без упровадження технологій і систем організації навчання, адаптованих до широкого 
використання інформаційно-комунікаційних засобів та комп’ютерних автоматизованих систем 
управління навчальним процесом.  

Аналіз ходу становлення нового інформаційного суспільства дозволяє критично поставитися до 
деяких раніше визначених перспектив його розвитку. Зокрема це стосується концепції "інформаційного 
соціалізму", розробленої Д. Беллом [10], яку слід вважати утопічною з огляду на об’єктивну 
нерівномірність інформаційного розвитку суспільства, посилення інформаційної нерівності та залежності 
одних його суб’єктів від інших. Обґрунтованій критиці піддається перспектива розвитку "відкритого 
інформаційного суспільства", яке все більше набуває ознак суспільства, "відкритого для 
розграбування" [11]. 

У процесі формування нового інформаційного суспільства можуть проявлятися й інші негативні 
тенденції. Зокрема, досить ймовірний деструктивний вплив швидко поширюваної нової інформації, 
процесів розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на національні культури та 
особистість. Як зазначає В.Є. Лепський, "головним фактором посилення загрози руйнування самобутніх 
культур є "системна дезорганізація" їх носіїв на момент входження в глобальне інформаційне 
суспільство" [12], особливо за умов стихійного характеру такого процесу. Актуальність проблеми 
"системної дезорганізації" є надзвичайно важливою для країн, де відбуваються бурхливі процеси 
реформування державного устрою, політичної та економічної систем, формування громадянського 
суспільства.  

Розглядаючи можливість відокремлення розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій від потреб 
матеріального виробництва, О. М. Ральчук вказує на те, що за певних умов "інформація задля інформації 
та вузький професіоналізм стають субститутами, замінниками світу культури і творчого потенціалу 
людини" [13]. Такий процес сприяє "декультуризації" соціуму, негативно впливає на розвиток мистецтва, 
освіти і науки, на формування інформаційного середовища людини. Однак, як зазначає дослідник, "чи 
взагалі інформаційно-комп'ютерна технологія та інформаційне суспільство є носіями певного 
цілеспрямовано-дегуманізуючого начала? Є вагомі підстави стверджувати, що в жодному разі – ні" [13] . 

За таких умов значно зростає роль національної системи освіти як одного з основних засобів 
зменшення впливу негативних тенденцій під час переходу до нового інформаційного суспільства. 
Особливістю розвитку освітніх систем на новому етапі є формування культурно-освітнього і вихованого 
середовища, спрямованого на становлення громадянського суспільства. Система освіти має 
забезпечувати досягнення цілей громадянського суспільства, вирішуючи ряд складних та важливих 
завдань: створення умов для розвитку самобутніх національних культур; громадянське виховання; 
стимулювання постійного характеру освітніх потреб членів суспільства, удосконалення системи 
неперервної освіти та забезпечення навчання протягом життя; формування ціннісних орієнтирів, які 
захищають від згубного впливу субкультури суспільства споживання; стимулювання процесів соціальної 
ідентифікації та підвищення соціальної відповідальності громадян; формування потреби у соціально-
активному способі життя тощо. 

Освіта – єдина сфера, яка, сама себе повністю відтворюючи, впливає на всі інші сфери, визначаючи 
тенденції та перспективи розвитку. Саме освіта працює на майбутнє, динамічно реагує на зміни у 
зовнішньому середовищі, адаптуючись до нових потреб суспільства і водночас активно впливаючи на 
його стан, визначаючи власне і самі потреби. Освіта як складова гуманітарної сфери, з одного боку, 
сприяє формуванню інформаційної економіки, з другого, – значною мірою залежить від неї [14]. Вищі 
навчальні заклади ідентифікуються як некомерційні структури суспільного сектора. Однак освітній 
комплекс нерозривно вбудований у систему ринкових економічних відносин через фінансово-
господарський механізм взаємовідносин із господарюючими суб'єктами на ринках ресурсів і товарів. 
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Особливістю в розвитку освітніх систем є також зростання впливу загальносвітових та 
європейських факторів суспільного поступу, зокрема економічних, на реформування національних 
систем освіти. 

Однією з загальносвітових тенденцій є суттєві зміни в економіці всіх розвинених країн, що 
характеризуються прискоренням циклів виробництва товарів, зменшенням розриву між часом їх 
розробки і впровадження та часом перебування на ринку. Поряд із цим виробництво швидко 
модернізується, змінюється на основі нових інформаційних технологій. Це вимагає відповідної 
реорганізації системи підготовки професійних кадрів, адаптованої до швидкої зміни потреб 
виробництва. Навчальні заклади мають переглянути програми підготовки фахівців з огляду на потреби 
роботодавців та ринку праці. На даний час заклади освіти переважно дають набір теоретичних знань і 
мінімальний комплекс практичних умінь, які не дозволяють випускнику одразу приступити до роботи. 
Для виправлення ситуації вищому професійному закладу доцільно поглиблювати інтеграцію з 
виробництвом, поєднуючи навчальну діяльність з науковою та розширюючи наукові розробки, що 
здійснюються у ВНЗ. Поряд із набуттям студентами професійних знань та вмінь постає завдання 
цілеспрямованої підготовки фахівця до практичної роботи після закінчення навчального закладу та 
формування обов’язкових для сучасного виробництва компетенцій: уміння працювати на комп’ютері, 
знання однієї або двох іноземних мов, опанування основ маркетингу, психологічних та 
конфліктологічних методик, менеджерських навичок [15].  

Подальшою тенденцією є те, що економічна конкуренція все більше залежить від науково-ємних, 
інформаційних технологій, а отже і від конкуренції в наукових галузях. Наукова творчість постає 
визначальною для розвитку економіки: конкурентоспроможність безпосередньо залежить від якості 
розробки нових товарів та швидкості впровадження їх у виробництво. Однак на залучення студентів у 
такі галузі, як наука і технологія негативно впливає пізнє входження на ринок праці. В багатьох країнах 
за цим напрямком скорочується пропозиція трудових ресурсів, що викликає дефіцит кваліфікованих 
кадрів у ключових секторах економіки. Поряд із цим в умовах швидкого старіння знань, визначення 
роботодавцями вікового фактора показником майбутньої продуктивності праці випускники у віці 22-23 
роки мають переваги перед 28-30-річними випускниками. Тому стрімко зростає потреба у зниженні 
вікових параметрів високопрофесійних кадрів, здатних нестандартно і творчо мислити. Від системи 
вищої професійної освіти вимагається зменшення термінів підготовки фахівців, скорочення середнього 
віку контингенту студентів. 

Європейські тенденції. Як зазначають європейські дослідники И. Кнудсен, Г. Хауг, європейська вища 
освіта функціонує в нових умовах, які характеризуються глобалізацією, новими комунікаційними 
технологіями, англійською мовою в якості мови міжнародного спілкування (lingua franca), зростаючою 
конкуренцією та комерціалізацією [16: 48]. Найбільш очевидним результатом таких тенденцій є 
стрімкий розвиток нового освітнього сектора, що функціонує паралельно з традиційною національною, 
часто безоплатною державною вищою освітою. Цей сектор характеризується тим, що закордонні 
університети набирають у Європі все більшу кількість платних студентів і число європейців, які 
навчаються у США, перевищує число американських студентів, що навчаються в Європі; закордонні 
університети впроваджують новий тип транснаціональної освіти, відкриваючи свої філіали, що дає змогу 
студентам одержати іноземну освіту, не залишаючи своєї країни або виїжджаючи за кордон лише для 
завершення навчання; зростає пропозиція закордонної транснаціональної дистанційної освіти, що 
зумовлена розвитком системи неперервної освіти протягом життя тощо. 

Експансія транснаціональної освіти європейськими дослідниками сприймається як певна загроза 
європейській національній вищій освіті, однак такий показник як співвідношення кількості іноземних 
студентів, що навчаються в Європі, до числа європейців, які здобувають освіту за кордоном, є лише 
однією з причин реформування національних європейських освітніх систем.  

Не менш важливі й інші показники, що характеризують ефективність і потенціал європейської 
системи вищої освіти [15].  

По-перше, це кількість підготовлених фахівців, які мають вищу освіту. Європа, маючи біля 20% таких 
кадрів, відстає від США (36%) майже в два рази.  

По-друге, це розвиток науки та інтенсивність нарощування наукового потенціалу. На фінансування 
наукових досліджень у США виділяється більш як 3% валового національного продукту, до останнього 
часу в країнах Європи – біля 2%, лише у 2005 році показник має становити 3%.  

По-третє, узгодженість функціонування та розвитку системи освіти з економічною системою країни. 
В межах окремої країни, якою є США, даний показник є достатньо високим і не менш актуальним, ніж 
для європейських країн. Шляхом створення Європейського Союзу реалізується прагнення 
нейтралізувати головний стримуючий фактор розвитку – роздробленість країн Європи: після 
відповідного політичного рішення створена європейська зона без кордонів, розроблені і впроваджені 
загальноєвропейські правові норми, введена єдина грошова одиниця. Однак повноцінної інтеграції країн 
Європи поки що не існує: залишаються складні проблеми, пов’язані з національними мовами, 
законодавствами про працю, розмаїттям систем та рівнів професійної підготовки. Наслідком є низька 
мобільність населення європейських країн з метою постійного проживання, одержання роботи. Це 
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призводить до появи як зон з низьким рівнем безробіття і нестачею робочої сили з ряду професій, так і 
зон з високим безробіттям, між якими переміщення трудових ресурсів ускладнено. Для підвищення 
мобільності населення ключова роль відводиться створюваній загальноєвропейській системі освіти з 
єдиною структурою освітніх рівнів, узгодженими національними переліками напрямів, близькими 
термінами навчання та високою якістю підготовки фахівців.  

У підтвердження значущості освіти в суспільних інтеграційних процесах Ж. Моне, один із 
розробників ідей Європейського Союзу, зазначив, що якби потрібно було розпочати процес об’єднання 
Європи знову, то він зробив би це через освіту і культуру, а не економіку.  

Суттєвою особливістю в розвитку освітніх систем є поглиблення і діалектичне поєднання відкритості 
їх світовому досвіду та збереження досягнень, різноманіття національних рис систем освіти. Країни 
мають досить різні освітні системи. У деяких з них система освіти достатньо централізована, в інших – 
децентралізована. Одні країни вимагають 9 або 10-річного навчання в школі, інші 11 або 12-річного; 
практика складання вступних іспитів в університетах може існувати або бути відсутньою тощо.  

Щодо сучасного стану та розвитку систем вищої освіти, то, незважаючи на національні відмінності, є 
ряд особливостей, притаманних більшості розвинених країн: 

- інтернаціоналізація освіти, поглиблення інтеграції національних систем вищої освіти у 
міжнародному освітньому просторі. З’являються нові форми політичного, економічного, наукового та 
культурного співробітництва у сфері вищої освіти. Багатьма країнами задекларована побудова нових 
систем вищої освіти як систем освіти без кордонів, розпочате реформування національних освітніх 
систем на основі індивідуалізованих моделей навчання, зокрема використання кредитних та модульних 
систем навчання; 

- зростаючий динамізм освітніх реформ з одночасним розширенням варіативності національних, 
міждержавних, міжвузівських підходів, рішень, позицій, моделей у руслі єдиних, проте не уніфікованих, 
суспільних перетворень вищої школи; 

- децентралізація системи управління освітою, вилучення проміжних рівнів управління освітою, 
делегування суттєвих повноважень університетам, посилення їх автономії і відповідальності. Створення 
законодавчої бази системи освіти для послаблення державної монополії у галузі освіти та розвитку 
мережі альтернативних навчальних закладів, зокрема приватних. Перегляд системи фінансування освіти, 
збільшення джерел її фінансування Створення представницьких органів управління (опікунських рад), 
заохочення самоуправління і внутрішньої організації університетів згідно з демократичними 
принципами; 

- навчання упродовж життя. Це дозволяє людям, що мають певний освітній рівень та професійну 
кваліфікацію, опановувати нові знання, вміння та навички, зумовлені динамічними потребами ринку 
праці, і таке навчання є головним засобом боротьби з безробіттям;  

- полегшення доступу до якісної освіти для широких верств населення шляхом розвитку систем 
дистанційної освіти на основі сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій;  

- підвищення ролі фундаментальної складової на всіх рівнях освіти та більш широкий розвиток 
системи вищої школи, основу якої мають складати крупні університети;  

- посилення наукових досліджень у вищій школі, активізація досліджень у галузі освіти. Ліквідація 
розподілу між дослідницькою та викладацькою роботою в університетах; 

- широке впровадження методів інноваційного і розвиваючого навчання, орієнтованих на розвиток 
творчого потенціалу особистості, зокрема побудова та реалізація індивідуальних моделей навчання 
студентів на основі поступового розширення можливостей самостійного вибору дисциплін протягом 
періоду навчання, врахування індивідуальних особливостей студентів та потреб ринку праці; 

- впровадження у вищій освіті багатоступеневої системи підготовки фахівців (бакалаврат, 
магістратура, докторантура). Ступеневість навчання передбачає, зокрема, певну організацію навчального 
процесу, за якою професійна орієнтація звужується від початку до завершення навчання; 

- акредитація вищих навчальних закладів та покращення якості освіти, яка на даний час все більше 
залежить від міжнародної діяльності університетів: модернізація навчальних програм з метою 
підвищення рівня підготовки фахівців та забезпечення мобільності; обмін викладачами та студентами; 
корегування змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, використання сучасних методик 
оцінювання знань студентів, наприклад, тестових форм контролю; здійснення сертифікації для взаємного 
визнання дипломів тощо;  

- підвищення мобільності студентів. Збільшується можливість студентів навчатися певний період в 
іншій країні. Програми мобільності здійснюються через індивідуальну мобільність (за свої кошти), 
організовані обміни в рамках двосторонніх угод між закладами освіти, під час реалізації міжнародних 
програм (ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS тощо); 

- підвищення соціальної захищеності студентів шляхом документального підтвердження завершення 
кожного циклу навчання або досягнення певного рівня професійної підготовки; створення умов для 
одержання під час навчання в університеті додаткових професійних знань і вмінь (у т.ч. опанування 
робітничих професій: водій, оператор комп’ютерного набору, секретар тощо) та можливості додаткового 
заробітку. 
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Таким чином, за всієї різноманітності розвитку вищої освіти проглядається закономірність щодо 
підвищення освітнього рівня населення і значущості освіти. Головним завданням національних освітніх 
систем, зокрема вищої освіти, є більший доступ громадян до освіти, підвищення її якості з метою кращої 
підготовки громадян до вимог сучасного суспільства і подолання ризику безробіття. 

Проведений аналіз сучасних тенденцій суспільного розвитку дозволив обґрунтовано виділити ряд 
закономірностей, особливостей функціонування систем вищої освіти та зробити висновок про те, що 
перехід до інформаційного суспільства є одним із основних об’єктивних чинників активізації 
інтеграційних процесів у міжнародному освітньому просторі, реформування національних систем освіти, 
пошуку ефективних моделей, форм, систем організації навчального процесу у вищих закладах освіти. 
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Спирин О.М. Методологические основы развития современных систем высшего образования. 

На основе анализа объективных тенденций развития общественной жизни выделен ряд 
закономерностей, особенностей развития систем высшего образования. 

Spirin O.M. Methodological Aspects of Modern Higher Education Systems Development 

On the basis of the analysis of the objective tendencies of social development the author points out certain 
regularities, peculiarities of the development of higher education systems. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 

У статті висвітлена технологія та методика використання PDF-файлів  під час  вивчення прикладного 
програмного забезпечення в курсі інформатики. 

Реформування освіти як одна з умов інтеграції України у світове співтовариство, започатковане 
Державною національною програмою "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), було продовжене рядом 
законодавчих актів: Закони України "Про освіту" та "Про національну програму інформатизації", 
Концепція професійної освіти, Концепція Національної програми інформатизації та Національна 
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Згідно з даними документів пріоритетом розвитку 
освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше 
удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого 
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1]. Це досягається шляхом створення 
індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою 
передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти. Модернізація управління освітою 
передбачає впровадження новітніх інформативно-управлінських і комп'ютерних технологій. 

На сучасному етапі існує ряд суперечностей між вимогами інформатизації навчання і рівнем 
підготовки студентів навчальних закладів до використання комп’ютерної техніки; інтегративним 
характером комп’ютерних технологій та предметним підходом до їх вивчення у реальному навчальному 
процесі. Аналіз цих суперечностей дає можливість окреслити проблемну ситуацію як усвідомлення 
названих вище суперечностей: недостатньо розроблені теоретичні основи та методика інтегративного 
навчання комп’ютерних технологій у професійній підготовці за умови необхідності впровадження його 
на практиці. 

Найбільш гострою проблемою в навчальному процесі є створення комплексу умов для опрацювання 
інформації, що зберігається на різних носіях та надходить із різних джерел [2]. Так, використовуються 
дидактичні матеріали, підготовлені за допомогою різноманітних носіїв: друковані видання, 
кінофотоплівки, аудіо- та відеокасети, носії на магнітних дисках. Досягнення в галузі обробки 
інформації, зокрема формат PDF компанії Adobe, дозволяє вирішити проблеми не тільки перенесення 
інформації з одного носія на інший, нагромадження дидактичних матеріалів, але й збереження та захист 
авторського права друкованої літератури, що є сферою інтелектуальної власності. Нагальною є потреба 
розміщення у корпоративній комп’ютерній мережі навчального закладу з ціллю використання в 
навчальній, науковій роботі студентів навчально-методичної літератури, яка була раніше виготовлена на 
паперових носіях. Використання такої технології є невід’ємною складовою умінь та навичок у 
професійній діяльності майбутнього вчителя інформатики. 

Таким чином, пропонується розглянути методику створення PDF-файлів у курсі інформатики з 
використанням розробленого навчально-методичного матеріалу. 

PDF позначає Portable Document Format. Відповідаючи своїй назві, це формат даних, який 
використається для опису документів. Компанія Adobe розробила цей формат і випустила програми для 
створення, редагування й перегляду PDF-файлів для публікації в Іnternet документів, призначених для 
друковано-поліграфічних цілей [3]. PDF починався з мрії про безпаперовий офіс одного із засновників 
компанії Adobe Джона Уорнока. Спочатку він замислювався як внутрішній проект компанії по 
створенню формату файлів для поширення документів, які могли б бути прочитані на будь-якому 
комп'ютері під будь-якою операційною системою. В Adobe уже були дві більш-менш подібні технології: 
PostScript як машинно- і платформо-незалежна технологія опису документів і Adobe Illustrator як 
приклад додатка, що працює на різних платформах. Інженери Adobe об'єднали ці технології й створили 
новий формат та кілька додатків для створення й візуалізації файлів цього формату [4]. 

Слід зазначити, що вся документація компанії стала поширюватися в цьому форматі. В Acrobat 2.1 
була додана мультимедійная підтримка, і з того часу стало можливим вставляти аудіо- і відеодані в PDF-
документи. Adobe також додала можливість зв’язувати PDF-файли з HTML-сторінками і навпаки. PDF 
також почав використатися й у графічній індустрії. Спочатку ринок чорно-білої цифрового друку став 
використати PDF для друку на швидких цифрових машинах Xerox [3]. 

PDF може бути використаний для: 
• створення електронних документів;  
• обміну даними. Багато додатків можуть читати PDF-файли;  
• архівація даних. Існують додатки, які дозволяють індексувати PDF-файли для створення 

електронних бібліотек у PDF-форматі;  
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• інтерактивних документів. PDF може бути використаний для створення електронних форм, дані 
з яких зберігаються в базі даних [3].  

PDF-файл звичайно має розширення PDF [3]. Для перегляду PDF-файлів використовується додаток  
Adobe Acrobat Reader. 

PDF має переваги: 
• це кросс платформенний стандарт. Це означає, що  документ можна побачити таким, яким він 

був створений незалежно від того, на якій платформі він створювався. PDF-документ можна переглянути 
у тому вигляді, в якому він повинен виглядати на аркуші паперу. Формат HTML, наприклад, забезпечує 
динамічне форматування документа для відображення його на екрані монітора, не завжди зберігаючи 
взаємне розташування елементів документа. Використання формату .DOC взагалі не гарантує 
правильність відображення, тому що на комп'ютері користувача може просто не виявитися необхідних 
для відображення інформації шрифтів. Формат PDF містить усі необхідні шрифти й графічні елементи 
всередині документа;  

• використання формату .DOC має на увазі, що користувач, який переглядає документ, використає 
операційну систему Microsoft Windows і користується пакетом Microsoft Office, що є необов'язковим. 
Наприклад, операційна система Apple/Machintosh або Linux не мають стандартних засобів для роботи з 
форматом .DOC, тому користувачі цих і багатьох інших операційних систем свідомо не мають змоги 
ознайомитися з документом [4]. Формат PDF у цьому змісті універсальний: засоби для роботи з ним є 
практично у всіх популярних операційних системах; 

• PDF-файли можуть бути машинно-незалежними. Це означає, що файл може бути надрукований 
як на дешевому струменевому принтері, так і на дорогому фотонаборі;  

• PDF-файли компактні. Як правило, файл формату PDF, займає менший обсяг, ніж відповідний 
файл формату .DOC; 

• PDF-файли можуть містити мультимедійні елементи, такі як, відео- і / або звукові ролики, так 
само як і гіпертекстові елементи [4];  

• PDF підтримує безпеку. Користувач PDF-файлу може задати кілька параметрів безпеки. Можна 
заблокувати файл так, що він може бути відкритий тільки після введення паролю. Також можна 
заборонити зміну файлу й  /або його друк; 

• файл формату PDF принципово не може бути заражений вірусом, тому що не містить 
макрокоманд і коду, що виконується. А файли Microsoft Office піддані зараженню макровірусами, тому 
потенційно небезпечні для користувача [3];  

• PDF націлений насамперед на візуалізацію документів. Чим наочніше, яскравіше й у той же час 
конкретніше поданий матеріал, тим вищий процент його запам’ятовування [5]. 

Звичайно, PDF має певні недоліки. 
PDF-файли складно редагувати. Невеликі зміни можуть бути внесені, але це дуже складно, крім того, 

не зберігається їх логічна структура. Мається на увазі, що PDF-файл не завжди відображається так, як він 
буде надрукований. PDF-файли – векторні.  

Якщо в PDF-файлі відсутній який-небудь шрифт, то Acrobat буде використовувати спеціальну 
систему для емуляції відсутніх шрифтів. Іноді це призводить до того, що файл відображається й 
друкується по-різному. Існують кілька програм, що дозволяють змінювати вміст PDF, і слід очікувати 
появи нових. 

Adobe Acrobat може бути використаний і для перегляду, і для редагування PDF-файлів. Основні 
функції редагування наступні:  

• видалення сторінок, зміна їхнього порядку розташування або їхнє обертання;  
• переміщення сторінок з одного PDF-файлу в іншій;  
• зміна розміру сторінок (на жаль, можна тільки зменшувати, але не збільшувати);  
• починаючи з Acrobat 4, можна зв’язуватися із зовнішніми додатками, такими, як PhotoShop, для 

редагування растрових і векторних зображень усередині PDF-файлу [3].  
У PDF можуть використовуватися шрифти PostScript і TrueType. Ці шрифти можуть включатися в 

PDF-файл для того, щоб він міг бути переглянутий і надрукуваний таким же, яким і був створений. Якщо 
певний шрифт відсутній в PDF-файлі, то Acrobat автоматично спробує емулювати його. Файл при цьому 
не буде виглядати таким, яким був створений, але текст збережеться. 

В Acrobat є опція Font. Ця опція  показує ті шрифти, які використані на поточній сторінці. Можна 
включати у файл тільки ті символи шрифту, які використовуються в публікації. Ця технологія 
називається підстановкою шрифтів. Перевагою використання такої технології є зменшення розміру 
файлу, а це робить його більше зручним у використанні, наприклад, в Інтернет. Надалі цей шрифт 
завжди буде використовуватися в цьому документі. 

Є й недоліки цієї технології. Якщо виникне потреба в  редагуванні тексту, а потрібного символу не 
буде в шрифті, то він не може бути введений. Злиття двох файлів, які містять різні набори символів 
одного шрифту, призведе до втрати деяких символів.  
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Звичайно, PDF-файл може містити зображення. Вони можуть бути: чорно-білими, сірими, 
багатотоновими, RGB зображення (16 мільйонів кольорів, але можна включати зображення і з меншою 
кількістю кольорів), CMYK зображення [3]. 

Таким чином, описана технологія переведення у PDF є доцільною для використання під час навчання 
та  в науковій роботі студентів. 

У Житомирському державному університеті здійснюється навчання студентів на факультативі 
"Користувач-оператор персонального комп’ютера". Під час вивчення курсу розглядається такий блок, як 
"Технічне редагування тексту". На лабораторних заняттях студенти вчаться макетувати, форматувати, 
редагувати не лише документи простої структури, а й журнали та книги. 

Нами  розроблена лабораторна робота, яка реалізує описану вище технологію протягом 3-4 годин. 
Студентам пропонується виконати завдання двох рівнів складності. При цьому студент обов’язково має 
виконати завдання першого рівня складності, а другого рівня – за бажанням. Розглянемо більш докладно 
хід виконання практичної частини роботи. 

Під час виконання лабораторної роботи ставиться мета: 
1. Набути вміння та навички переведення електронних документів у PDF-файли з використанням 

програмам pdfFactory Pro та Adobe Reader. 
Завдання до лабораторної роботи 

1. Використовуючи програму Проводник, знайдіть файл з текстом автореферата, попередньої 
лабораторної роботи і за допомогою команди Открыть відкрийте цей файл. 

2. Виконавши команду меню Файл/Печать..., відправте на друк документ, попередньо умовно 
підключивши принтер pdfFactory Pro. 

3. За допомогою вкладки Preview перегляньте візуальне зображення документа після друку. 
4. Вкладка Fonts показує 

шрифти, які використані в цьому 
документі. Ліва колонка показує 
шрифти, включені в PDF-документ. 
Для впевненості, що цей документ 
буде однаково відображатися в 
будь-якій операційній системі, 
включимо всі шрифти, натиснувши 
>>>. 

 

5. Відкрийте вкладку Doc 
Info і заповніть відповідно Title – 
назва документа, Author – автор. 

 

 
   

6. У вкладці Security встановіть захист 
для документа, який заборонить: 

ü копіювання тексту і малюнків 
документа; 

ü друк документа; 
ü зміна документа; 
ü заповнювання і внесення  

коментарів. 
 

 
7. Збережіть файл на диск А: з ім’ям Referat (розширення *.PDF буде надано автоматично). Для цього 

необхідно виконати наступну послідовність дій: у нижній частині вікна програми PDFFactory Pro 
натиснути кнопку Save, після чого з’явиться вікно Сохранение документа. У полі Папка: вибрати Диск 
3,5 (А:). У полі Имя файла: потрібно вказати ім’я файлу, що зберігається (Referat). Натиснути кнопку 
вікна Сохранить. Після того, як файл буде збережено, завершіть роботу з програмою, закривши її вікно. 

8. Перегляньте створений документ, скориставшись програмою Adobe Reader.  
9. Завершіть роботу з програмою Adobe Reader. Виключіть комп’ютер. 
На другому рівні студентам пропонується перевести відмакетований збірник наукових статей (лаб. 

роб. 3), доповнивши документ змістом, який складається з двох рівнів (прізвище, ініціали автора та назва 
статті). 
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Таким чином, розглянуті можливості застосування програми PDFFactory Pro є прикладами реалізації 
інтенсифікації та інформатизації навчання під час вивчення інформатики. Адже пріоритетом розвитку 
освіти є впровадження  сучасних інформаційно-комунікаційних  технології. Використання цього 
формату дозволяє вирішити проблему збереження дидактичних матеріалів, а також проблему захисту 
інтелектуальної власності, яка полягає в підробленні,  зміні  чи  вилученні  інформації,  зокрема в 
електронній формі [6]. Розроблений навчально-лабораторний комплекс пропонується використовувати 
під час вивчення прикладного програмного забезпечення в курсі інформатики. 
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В статье рассмотрена технология и методика использования PDF-файлов в процессе изучения 
прикладного программного обеспечения в курсе информатики. 

Sushitska N.S. Electronic Documents' Translation Technology 

The article deals with a problem of appropriate use of the technology and methods of 'PDF' files in the process 
of teaching electronic applications in the course of informatics. 
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ПРО НЕСТАНДАРТНИЙ ВИКЛАД ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

У зв’язку з проблемою викладу елементів математичного аналізу в середній школі у статті розглянута 
методика побудови множини гіпердійсних чисел і методика вивчення основних властивостей цієї 

множини. 

Математичний аналіз є однією з основ навчального курсу вищої математики. У наш час 
математичний аналіз в сукупності з іншими фундаментальними математичними предметами створив 
фундамент сучасної математики, без освоєння якого неможлива підготовка кваліфікованих наукових і 
технічних працівників. Саме тому елементи математичного аналізу необхідні навіть у найскромніших 
представленнях про вищу математику. 

Звичайно середня школа, яка повинна давати належну математичну підготовку своїм випускникам, 
теж практикує вивчення елементів математичного аналізу в школі. Так, у 1995р. вийшов пробний 
підручник для 10-11 класів середніх шкіл України "Алгебра і початки аналізу", підготовлений М.І. 
Шкілем, З.І. Слепкань і О.С. Дубинчуком. Відомо, що методи логічного обґрунтування апарату 
математичного аналізу, розроблені ще Коші, ускладнили апарат аналізу, віддалили його зміст від 
фізичної наглядності [1]. 

Тому виникли серйозні труднощі в питаннях викладу математичного аналізу. 
У 1960 році на семінарі Прінстонського університету відомий математик Абрахам Робінсон 

обґрунтував можливість застосування методів математичної логіки до викладу математичного аналізу 
[2]. Ним було доведено, що поняття сталого нескінченного малого числа має точний математичний зміст. 
З цього часу розпочався процес нестандартного викладу математичного аналізу. Принциповим моментом 
нестандартного викладу є розгляд нескінченно малих як сталих величин на противагу тому, що при 
стандартному викладі нескінченно малі вважалися змінними величинами. 

Нестандартні методи математичного аналізу, як відзначає М. Девіс [3], володіють математичною 
елегантністю, простотою і красою своїх методів. Ці методи сприяють більш простому і доступному 
викладу математичного аналізу і можуть бути застосовані в середній школі за умови, якщо учні 
ознайомлені з розширенням множини гіпердійсних чисел. 

Тому метою даної роботи є виклад методики побудови множини гіпердійсних чисел. 
Побудова множини гіпердійсних чисел. 

За роки навчання в школі учні вивчали множину N  ― натуральних чисел, Z  ― цілих чисел, Q  ― 
раціональних чисел і R  ― дійсних чисел, встановили, що .RQZN ⊂⊂⊂  

Наступним завданням є розширення множини R  до множини *R  ― гіпердійсних чисел, яка містить 
сталі нескінченно малі числа і яка б зберігала важливі властивості множини дійсних чисел. 

Розглядається множина всіх послідовностей дійсних чисел. Досвід побудови множини дійсних чисел 
підказує ідею введення поняття еквівалентних послідовностей, розбиття множини всіх послідовностей 
дійсних чисел на класи еквівалентних послідовностей і визначення, що кожний отриманий клас є 
гіпердійсним числом. 

Означення 1. Дві послідовності дійсних чисел { } { }∞
=

∞
= 11 nnnn y,x  називаються еквівалентними 

{ }( ∞
=1nnx ~ { } ),y nn

∞
=1  якщо множина тих значень індексів n , для яких nn yx =  є суттєвою підмножиною 

множини натуральних чисел. 
Це твердження записується nn yx =  (м. в с.) і читається nn yx =  майже всюди. 
Суттєві  множини визначаються наступними твердженнями: 
10. Множина N  ― натуральних чисел суттєва. 
Порожня множина ∅  не суттєва. 
20. Якщо множини A  і B  без спільних точок і такі, що ,NBA =∪  справедливе тільки одне з двох 

тверджень: 
A  ― суттєва множина і B  не суттєва множина ― перше твердження; 
A  ― не суттєва множина, B  суттєва множина ― друге твердження. 
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30. Якщо A  ― суттєва множина і ,AB ⊃  то B  ― суттєва множина. 
40. Якщо A  і B  суттєві множини, то BA ∩  ― суттєва множина. 
Якщо A  і B  не суттєві множини, то BA ∪  не суттєва множина. 
50. Скінченні множини не суттєві. 
У математиці множина всіх суттєвих підмножин множини натуральних чисел називається 

нетривіальним ультрафільтром. Доведено існування нетривіального ультрафільтра, встановлено, що не 
існує засобів побудови конкретного нетривіального ультрафільтра, тобто існує неоднозначність у виборі 
ультрафільтра. 

Легко довести, що введене поняття еквівалентності послідовностей володіє властивостями: 
а) { }∞

=1nnx ~ { }∞
=1nnx  ― рефлективність; 

в) Якщо { }∞
=1nnx ~{ }∞

=1nny , то { }∞
=1nny ~{ }∞

=1nnx  ― симетричність, 

с) Якщо { }∞
=1nnx ~ { }∞

=1nny  і { }∞
=1nny ~ { }∞

=1nnZ , то { }∞
=1nnx ~{ }∞

=1nnZ  ― транзитивність. 
Це означає, що на множині всіх послідовностей дійсних чисел задано відношення еквівалентності, і 

тому за відомою теоремою множина всіх послідовностей дійсних чисел розбивається на неперетинаючі 
такі класи (підмножини), що будь-які дві послідовності одного класу еквівалентні між собою, різних 
класів – не еквівалентні. 

Означення 2. Клас еквівалентності послідовностей дійсних чисел називається гіпердійсним числом. 
Кожне дійсне число a  ототожнюється з класом послідовностей дійсних чисел, кожна з яких 

еквівалентна стаціонарній послідовності { },...a,...,a,a,a . Таким чином *RR ⊂ . 
Поширено арифметичні дії з множини дійсних чисел на множину гіпердійсних чисел. Зафіксуємо 

довільні послідовності дійсних чисел { }∞
=1nnx , { }∞

=
′

1nnx  і { }∞
=1nny , { }∞=

′
1nny  з класів, що визначають 

відповідно гіпердійсні числа x  і y . Оскільки ′= nn xx  (м. в с.), ′= nn yy (м. в с.), то легко показати, що 

′+′=+ nnnn yxyx  (м. в с.). Отже, послідовності { }∞
=+ 1nnn yx  і { }∞=

′+′
1nnn yx  належать одному класу 

еквівалентності. Тому має місце наступне означення. 
Означення 3. Сумою (добутком) двох гіпердійсних чисел x  і y  називається клас еквівалентності 

послідовностей, що містять послідовності { }∞
=+ 1nnn yx  { }( )∞

=1nnn yx , де { }∞
=1nnx  довільна послідовність 

класу, що визначає число x , { } .yy nn −∞
=1  

Упорядкування гіпердійсних чисел. 
Означення 4. Кажуть, що гіпердійсне число α  більше за гіпердійсне число β , якщо nn ba >  (м. в с.), 

де { }∞
=1nna  довільна послідовність з класу, що визначає α , { } .b nn β−∞

=1  

Коректність цього означення випливає з того, що якщо ′= nn aa  (м. в с.), ′= nn bb  (м. в с.), nn ba ≥  

(м. в с.), то ′≥′
nn ba  (м. в с.). 

Теорема. Для будь-якого гіпердійсного числа α  справедливе одне і тільки одне із співвідношень: 
.,, 000 >−=≥ ααα   

Доведення. Нехай послідовність { }∞
=1nna  належить класу еквівалентності, що визначає число α . Якщо 

0=na  (м. в с.), то 0=α . Якщо 0≠na  (м. в с.), то множина значень n , при яких 0<na  в об’єднанні з 
множиною значень n , при яких 0>na  не може бути не суттєвою. 

Отже, має місце тільки одна з нерівностей 0>α  або 0<α . 
Продовження функцій з множини R  на множину *R . 

Нехай функція f  з дійсними значеннями визначена на множині X . Зафіксуємо довільну точку 

Xx ∈0 . Оскільки *RR ⊂ , то 0x  є одночасно гіпердійсним числом і визначається класом 
еквівалентності, що містить стаціонарну послідовність { },...x,...,x,x,x 0000 . 

Дійсне число )x(f 0  є одночасно гіпердійсним числом, яке визначається класом еквівалентності, що 
містить стаціонарну послідовність { }),...x(f),...,x(f),x(f 000 , тобто продовжена функція співпадає на 
множині дійсних чисел з початковою функцією. 
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Покладемо, що множина *X  є множиною гіпердійсних чисел, тобто таких класів еквівалентності 
дійсних чисел, що Xxn ∈  (м. в с.). Нехай *Xx~ ∈  і { }∞

=1nnx  довільна послідовність, що належить класу 
еквівалентності, який визначає число x~ . Розглянемо клас еквівалентності, якому належить послідовність 

{ }∞
=1nn )x(f . Очевидно, що цей клас не залежить від вибору послідовності { }∞

=1nnx  в класі, що визначає 

число x~ . Таким чином, покладаємо, що продовжена функція *f  в точці x~  є гіпердійсним числом, яке 

визначається класом еквівалентності, якому належить послідовність { }∞
=1nn )x(f . 

Приклад. Продовжити функцію xy =  з множини R  на множину *R .  

На множині R  функція xy =  визначається рівністю 









<−
=
>

=
.xякщо,x

,xякщо,
,xякщо,x

x
0

00
0

  

Нехай 0>x~  ― гіпердійсне число і нехай послідовність { }∞
=1nnx  належить класу, що визначає число 

x~ . Тоді 0>nx  (м. в с.). Отже, x~  визначається класом еквівалентності, якому належить { }∞
=1nnx . Звідси 

випливає, що x~x~ = . Аналогічно встановлюється, що x~x~ −= , якщо 0<x~ . Якщо 0=x~ , то Rx~ ∈  і 

00 = . 
Існування нескінченно малих гіпердійсних чисел. 

Нехай послідовність 
∞

=







1

1

mm
 визначає гіпердійсне число w . Оскільки 01

>
m

 (м. в с.), то 0>w . 

Зафіксуємо довільне натуральне число n . Тоді при nm >  
nm
11

<  (м. в с.). Стаціонарна послідовність 









n
1  визначає число 

n
1  і тому 

n
w 1< . Отже, при довільному натуральному n  

n
w 10 << . 

Означення 5. Гіпердійсне число 0≠w  називається нескінченно малим, якщо для довільного 
натурального n  справедлива нерівність 

n
w 1

< .  

Таким чином доведено існування сталих нескінченно малих гіпердійсних чисел. 
Принцип переносу або принцип Лейбниця. 

Розглянемо функції, множиною значень яких є істинні або хибні розповідні речення, які називаються 
висловлюваннями. 

Наприклад, нехай на множині R  ― дійсних чисел задано функцію, яка кожне число Rx ∈  
відображає в нерівність 012 >−x . Тоді число 1=x  функція відображає в нерівність 011 2 >−− )( , що є 

хибним висловлюванням, число π=x  - в нерівність 012 >−π , що є істинним висловлюванням. Таким 
чином, наведено приклад функції, значеннями якої є висловлювання. 

У математиці використовується операція, що позначається символом ∀  (‘для довільного’) і ∃  (‘для 
деякого або існує’). Нехай )x(F  ― функція, множиною значень якої є висловлювання. Розглянемо 

формули ( ))x(FAx ∈∀  і ( ))x(FAx ∈∃ . Ці формули читаються відповідно так: ‘для довільного x , що 
належить множині A  має місце )x(F ’, ‘для деякого елемента x , що належить множині A  має місце 

)x(F ’. У вигляді аксіоми сформулюємо принцип переносу. 
Принцип переносу. Нехай на множині RA ⊂  визначена функція, яка має множиною значень 

висловлювання. Тоді формула ( ))x(FAx ∈∀  ( )( ))x(FAx ∈∃  істинна тоді і тільки тоді, коли істинна 

формула ( ))x(FAx **∈∀  ( )( ))x(FAx **∈∃ . 
У роботі подана методика вивчення учнями множини гіпердійсних чисел, вказано на неможливість 

побудови конкретного нетривіального ультрафільтра, з чого випливає неоднозначність визначення 
множини гіпердійсних чисел. Усе це розширює в учнів поняття про число і дозволяє використовувати 
нестандартні методи під час викладання математичного аналізу в школі. 
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Таргонский Л.Ф., Новицкая Т.Л. О нестандартном изложении элементов математического анализа 
в средней школе. 

В связи с проблемой изложения элементов математического анализа в средней школе в статье 
рассмотренна методика построения множества гипердействительных чисел и методика изучения 

основных свойств этого множества. 

Targonsky L.P., Novitska T.L. On the Off-Gauge Presentation of Mathematical Analysis Members 
in High School 

The paper seek to provide the technique of construction of hyper real-valued numbers set and the technique of 
studying its basic properties in connection with the problem of presentation of mathematical analysis members 

in high school. 
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СУЧАСНИЙ УРОК ─ УРОК У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

У статті  подаються рекомендації до впровадження особистісно зорієнтованого навчання учнів у 
педагогічну діяльність учителя математики загальноосвітньої школи. 

Орієнтація на людину, фундаментальні цінності, рішуча демократизація освіти ─ ось ті підвалини, на 
яких має базуватися освіта третього тисячоліття. Гармонійно розвинена особистість має стати головною 
метою і змістом усієї системи освіти. Замість пріоритету держави в освітянському просторі на перше 
місце має бути поставлена саме людина. 

Питання пошуку шляхів до вказаної мети нашої освіти нового сторіччя ─ підготовки розвинених і 
гармонійних особистостей ─ перебуває серед центральних проблем сучасної української філософії, 
педагогіки, психології та інших наук, які за кордоном входять до групи "освітніх". 

Проблеми сучасної освіти призвели до того, що вже на початку 70-х  років ЮНЕСКО віднесло 
питання реформування освіти до розряду глобальних проблем людства. Більшість дослідників згодна з 
твердженням відомого американського соціолога Д. Белла, що провідною нацією буде та, яка створить 
ефективну систему освіти, щоб максимально розвинути потенціал своїх молодих співвітчизників. Тому 
переорієнтація на методологію особистісно зорієнтованого навчання є природним результатом тих змін, 
які відбуваються в Україні та й у всьому світі. Особистісна орієнтація не є визнанням учня як такого (як 
індивіда, індивідуальності, суб’єкта), що є віссю особистісного процесу. Такою віссю є його особистість 
із проекцією в майбутнє: "особистість в минулому, особистість нині ─ особистість у майбутньому".   

Метою особистісно зорієнтованого уроку є створення оптимальних умов для виявлення пізнавальної, 
розвивальної активності учнів. 

Засобами досягнення вчителем цієї мети можуть бути: 
§ використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити 

суб’єктний досвід учнів;  
§ створення атмосфери зацікавленості кожного учня  результатами роботи всього класу; 
§ стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без 

побоювань помилитися, отримати хибну відповідь тощо; 
§ використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє учневі обрати найбільш 

значущі для нього вид та форму змісту навчального матеріалу; 
§ оцінка досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим 

результатом; 
§ заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи 

інших учнів, вибирати та засвоювати найбільш раціональні з них; 
§ створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дозволяли кожному учневі виявляти 

ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, створення обстановки для природного 
самовираження учня. 

 
Пропонуємо план бінарного уроку з математики в 6 класі в системі особистісно зорієнтованого 

навчання  на тему "Розв’язування задач на відсотки" з використанням  інтерактивних методів навчання. 
Тема. Розв’язування задач на відсотки 
Мета. Формувати навички розв’язування задач на відсотки, розвивати  в учнів усну і письмову 

культуру мовлення, логічне мислення, заохочувати учнів до самостійної навчальної діяльності, 
виховувати у них позитивну мотивацію до навчання, відповідальність за власні навчальні досягнення. 

Очікувані результати. 
Після уроку учні зможуть: 
перетворювати відсотки у дріб, 
знаходити відсоток від числа, 
знаходити число за його відсотком, 
знаходити відсоткове відношення двох величин, 
знаходити, на скільки відсотків змінилася величина. 

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок. 
Обладнання: картки із завданнями "Дидактичні матеріали для тематичних атестацій з математики, 6 

клас" за редакцією А. Капіносова; збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри, 9 клас 
за редакцією З.І. Слепкань. 



Л.І. Хорова. Сучасний урок ─ урок у системі особистісно зорієнтованого навчання 

 
119 

Хід уроку. 
I.  Етап орієнтації. 
Мотивація навчальної діяльності. 
Пропоную учням девіз уроку: "Сім   разів подумай, один раз розв’яжи". 
Бесіда 
Задачі на відсотки включені у збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри у 9 класі, 

а також у збірники вступних іспитів з математики у вищі навчальні заклади. Тому засвоєння цієї теми є 
дуже важливим. 

II. Етап повідомлення теми, мети, завдань уроку та очікуваних навчальних результатів. 

III. Етап проектування.  
Надання необхідної інформації 
Для успішного розв’язування задач на відсотки необхідно пригадати: 

як перетворити відсоток у дріб,  
як знайти відсоток від числа, 
як знайти число за його відсотком 
як знайти відсоткове відношення двох величин, 
як знайти, на скільки відсотків змінилася величина. 

Відповіді на ці питання ми дамо в процесі дидактичної гри  "Математичний волейбол". Учні класу 
об’єднані у п’ять груп по шість осіб у кожній. 

I і  II групи ─ це перша команда, III і IV групи ─ друга команда, а V група ─ судді. 
За вказівкою вчителя одна з команд "вводить м’яч в гру" ─  пропонує завдання, адресуючи його 

конкретному гравцеві іншої команди. Вказаний гравець повинен "прийняти м’яч" (дати відповідь на 
питання), після чого "посилає м’яч" на поле суперника ─ пропонує своє питання конкретному гравцеві 
команди суперника. 

Гра триває 6 ─ 7 хвилин. 
Якщо завдання поставлено невірно, то "м’яч виходить за межі поля" ─ гравець команди суперників, 

не відповідаючи, ставить своє запитання. 
У випадку, коли названий гравець не може впоратись із завданням, він має право  "перепасувати 

м’яч"  іншому гравцеві своєї  команди, назвавши його прізвище. 
Кожне завдання можна "перепасувати" лише один раз. Час знаходження відповіді обмежений – не 

більше 30 секунд. 
Якщо гравець не встиг відповісти або дав невірну відповідь, то його команді "забито м’яч". 
Суддями в кінці гри підводиться підсумок, оголошується команда-переможець, відзначаються кращі 

гравці. 

IV. Організація виконання плану діяльності 
Інтерактивна вправа ─ центральна частина заняття. 
Пропоную учням задачі на картках, де потрібно вибрати правильну відповідь з чотирьох 

запропонованих. Кожен учень працює самостійно, потім результати обговорюються в групі. І в кінці 
уроку вчитель перевіряє правильність розв’язку (картки з завданнями додаються ─ задачі взяті зі 
збірника завдань для державної підсумкової атестації з алгебри у 9 класі). 

На другому уроці учні працюють у групах, розв’язуючи задачі з дидактичних матеріалів на сторінці 9 
(IV рівень). При розв’язуванні задач використовую такий вид діяльності на уроці як "Акваріум". 
Спочатку в "Акваріумі" працюють учні першої групи. Учні цієї групи починають обговорювати 
розв’язання першої задачі. Група, що працює, керується таким алгоритмом:  

обговоріть способи її розв’язання, використовуючи метод дискусії; 
дійдіть спільного рішення за 3-5 хвилин. 

Усі інші учні груп мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення, спостерігають, чи 
відбувається дискусія за визначеними правилами.  

Після закінчення 3-5 хвилин учні решти груп  обговорюють питання: 
чи погоджуються  вони з  думкою певної групи; 
чи була ця думка достатньо аргументованою;  
чи є цей спосіб  розв’язування раціональним. 

Кожна група по черзі побуває в "Акваріумі". 
Обговоривши раціональний спосіб, учні розв’язують запропоновані задачі. 

V. Контрольно-оцінювальний етап. 
Підведення  підсумків, оцінювання навчальних досягнень учнів, мотивація оцінок. 
При підведенні підсумків звертаю увагу учнів на очікувані результати уроку і, передаючи уявний 

мікрофон, з’ясовую: 
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чи досяг очікуваних результатів кожен учень та  клас у цілому (при цьому учні обговорюють 
відповідь)?  

що могло б бути організовано краще, корисніше?  
над якими навичками, вміннями ще треба працювати?  
Таким чином, досягається  основна мета особистісно зорієнтованого уроку ─ створення оптимальних 

умов для виявлення пізнавальної, розвивальної активності учнів, створюється атмосфера творчої 
невимушеності, що допомагає кожній дитині виявити свої здібності.   
 
Матеріал надійшов до редакції 02.03.2005 р. 

Хорова Л.И. Современный урок –  урок в системе личностно  ориентированного обучения. 

В статье представлены рекомендации по использованию личностно ориентированного обучения 
учащихся в педагогической деятельности учителя математики общеобразовательной школы. 

Khorova L.I.  Modern Lesson – Lesson in the System of a Person Oriented Teaching 

The  paper introduces  certain recommendations on employing  personal approach in the process of  teaching 
mathematics at comprehensive  school. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

У статті наведено результати факторного аналізу причин забезпечення якості фундаментальної 
підготовки майбутніх учителів математики. 

Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без кардинального покращення 
рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації, в тому числі й для системи освіти, яка, в свою чергу, має 
розв’язувати задачі, пов’язані з професійною підготовкою. Працюючи над практичним приєднанням до 
Болонського процесу, Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських 
вимог, тому якість освіти охоплює всі основні функції та напрями діяльності в цій галузі: якість 
викладання, підготовки й досліджень, а це означає якість відповідного персоналу й програм та якість 
навчання як результат викладання й досліджень. Поняття, пов’язані з якістю, відіграють важливу роль у 
визначенні характеру функціонування того чи іншого конкретного навчального закладу, оцінці його 
діяльності й формування його "інституціонального іміджу" в академічному співтоваристві й суспільстві в 
цілому. Основна мета "оцінки якості" полягає в поліпшенні діяльності навчальних закладів, а також усієї 
системи освіти загалом [1]. 

Розглянемо питання забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів 
математики. 

Одним з важливих засобів формування особистості фахівця, базою формування його професійних 
якостей на високому рівні є його академічна діяльність, результативність якої залежить від цілого ряду 
об’єктивних і суб’єктивних факторів [2]. Факторами забезпечення якості фундаментальної підготовки 
майбутніх учителів математики будемо називати основні внутрішні та зовнішні причини, які 
зумовлюють певний рівень навчальних досягнень з основ спеціальності майбутніх учителів математики 
й піддаються корекції або компенсації в межах навчального процесу. 

Для вивчення думок щодо факторів, які впливають на якість фундаментальної підготовки майбутніх 
учителів математики, було проведено опитування викладачів і студентів фізико-математичного 
факультету Житомирського державного університету та вчителів загальноосвітньої школи № 7 
м. Житомира та приватної школи "Ор Авнер" (усього біля 140 осіб). Дослідження проводилося в два 
етапи. На першому етапі дослідження за допомогою відкритої анкети були виявлені фактори, які 
позитивно впливають на забезпечення якості фундаментальної підготовки. З усієї множини чинників ми 
відібрали 26, які найчастіше зустрічались у відповідях. На другому етапі дослідження респонденти 
провели експертну оцінку відібраних факторів за п’ятибальною шкалою (таблиця 1). 

Таблиця 1. 
 

Перелік факторів Ваша оцінка 
1 Соціальне походження  
2 Соціальний стан  
3 Професійна практика до вступу у вищий навчальний заклад  
4 Сімейний стан  
5 Житлово-побутові умови  
6 Тип закладу, де попередньо навчався студент  
7 Середній бал атестата  
8 Перерва у навчанні  
9 Показники поточної успішності у вищому навчальному закладі  

10 Ціннісні орієнтації колективу  
11 Рівень стосунків у колективі  
12 Статево-вікові характеристики  
13 Престижність професії  
14 Ціннісне ставлення до професіоналізму  
15 Інтелектуальні здібності  
16 Мотивація навчальної діяльності  
17 Організація навчального процесу  
18 Психологічна готовність до обраної професії  
19 Стресова доекзаменаційна та екзаменаційна ситуація  
20 Організаторська діяльність деканатів   
21 Взаємодія викладача й студента  
22 Матеріально-технічне забезпечення  
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Перелік факторів Ваша оцінка 
23 Інформаційно-методичне забезпечення  
24 Система оцінювання  
25 Прогалини в знаннях  
26 Відсутність системності в роботі  

 

Для обробки результатів було використано пакет прикладних статистичних програм STATISTICA 5.5 
(демо-версії). Класифікація даних була проведена на основі факторно-аналітичного підходу, який 
ґрунтується на уявленні про комплексний характер досліджуваного явища, тобто на взаємозв’язках між 
окремими його ознаками. 

Подамо інтерпретацію результатів опитування викладачів (таблиця 2, 3). 
Таблиця 2. 

Власні значення факторів 
 

№ Дисперсія % від загальної 
дисперсії 

Накопичена 
дисперсія 

Накопичений 
% від загальної 

дисперсії 
1 5,40751267 20,79812565 5,4075127 20,798126 
2 2,89131834 11,12045516 8,298831 31,918581 
3 2,46446795 9,478722903 10,763299 41,397304 
4 2,25658924 8,679189403 13,019888 50,076493 
5 1,7095796 6,575306148 14,729468 56,651799 

 
Таблиця 3. 

Факторні навантаження 
 

Factor  
1 2 3 4 5 

1 0,191867 0,458892 -0,31768 0,088278 0,297155 
2 0,131066 -0,11197 -0,49382 0,381035 0,406911 
3 0,544673 0,288997 -0,04036 -0,05065 0,357898 
4 0,355119 -0,57424 0,064648 0,25257 0,025131 
5 0,49436 -0,07989 0,114917 0,543834 0,04334 
6 0,491536 0,381865 0,27856 0,230211 0,057751 
7 0,324889 0,491098 0,050659 0,21854 0,211084 
8 0,603094 0,325975 -0,22552 -0,32429 -0,23608 
9 0,671648 0,137638 -0,32033 0,062046 0,022621 
10 0,532863 -0,22086 0,021527 -0,48296 -0,21182 
11 0,637609 0,031596 0,513888 -0,42661 0,058402 
12 0,473831 0,303231 0,076517 -0,35474 -0,05455 
13 0,371901 0,440473 0,447698 -0,08774 0,228228 
14 0,390665 -0,13788 -0,02709 -0,37095 0,49589 
15 -0,00647 -0,5185 0,403701 0,337699 0,370164 
16 0,23912 -0,68037 0,266255 -0,21147 -0,17174 
17 0,619764 -0,13956 -0,17078 0,049462 -0,02575 
18 0,563507 -0,09469 -0,19401 0,199415 -0,23234 
19 0,186587 0,542371 0,314477 0,327906 -0,30109 
20 0,284308 -0,16041 0,55614 0,448651 0,082589 
21 0,530619 -0,23547 0,537119 -0,08462 0,012511 
22 0,497101 -0,22778 -0,23643 0,209975 -0,23934 
23 0,588687 -0,18838 -0,38182 0,250508 -0,35042 
24 0,425105 0,110729 0,011377 0,238545 -0,43644 
25 0,394784 -0,18291 -0,29097 0,118004 0,378556 
26 0,48179 -0,33612 -0,33414 -0,38823 0,197629 
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Застосування факторного аналізу дозволило встановити, що рівень якості навчальних досягнень з 
основ спеціальності студентів фізико-математичного факультету визначається різними наборами 
інтегральних факторів. Проведений багатомірний аналіз дав можливість виявити ряд узагальнених 
факторів. Інтерпретація факторів полягала в вивченні розподілу факторних навантажень. Розглядалися 
найбільш високі факторні навантаження – ρ  = 0,43 з абсолютною похибкою α  = 0,01. 

Загальна інформативність п’яти виділених факторів становить 56,6 %, інформативність першого 
фактора – 20,8 %, має всі позитивні достовірно значущі навантаження. До нього увійшли такі змінні: 
професійна практика до вступу в вищий навчальний заклад (0,545); житлово-побутові умови (0,494); тип 
закладу, де попередньо навчався студент (0,491); перерва у навчанні (0,603); показники поточної 
успішності у вищому навчальному закладі (0,672); ціннісні орієнтації колективу (0,532); рівень стосунків 
у колективі (0,638); статево-вікові характеристики (0,474); організація навчального процесу (0,620); 
психологічна готовність до обраної професії (0,563); взаємодія викладача й студента (0,531); 
матеріально-технічне забезпечення (0,497); інформаційно-методичне забезпечення (0,589); відсутність 
системності в роботі (0,482). Оскільки в перший фактор увійшли в основному характеристики, які 
описують попередні досягнення майбутнього фахівця, то назвемо цю групу фактором попереднього 
досвіду. 

Другий фактор біполярний, його інформативність 11,1 %. Він включає в себе наступні ознаки: 
соціальне походження (0,459); сімейний стан (-0,574); середній бал атестату (0,491); престижність 
професії (0,440); інтелектуальні здібності (-0,518); мотивація навчальної діяльності (-0,680); стресова 
доекзаменаційна та екзаменаційна ситуація (0,542). Виділений фактор назвемо фактором зовнішньої 
мотивації, зміст якого визначається інформованістю про певну професію. 

Третій фактор теж біполярний, його інформативність 9,5 %. Маємо такі змінні: соціальний стан 
(0,494); рівень стосунків у колективі (0,514); престижність професії (0,448); організаторська діяльність 
деканатів (0,556); взаємодія викладача й студента (0,537). Цей фактор отримав назву фактора організації 
навчального процесу. 

Четвертий фактор з інформативністю 8,7 % включає в себе такі ознаки: житлово-побутові умови 
(0,544); ціннісні орієнтації колективу (-0,483); організаторська діяльність деканатів (0,449). Назвемо цей 
фактор фактором інтересів. 

До п’ятого фактора з інформативністю 6,5 % увійшли наступні змінні: ціннісне ставлення до 
професіоналізму (0,496); система оцінювання (-0,436). Цю групу чинників можна назвати фактором 
самооцінки, оскільки через них іде професійне перевтілення студента як майбутнього вчителя 
математики. 

Результати опитування студентів аналогічні, тому мають місце виділені групи факторів. 
Таким чином, завдяки факторному аналізу було виявлено, що забезпечення якості фундаментальної 

підготовки майбутніх учителів математики визначається рядом факторів, які ми умовно розділили на 
п’ять груп: попереднього досвіду, зовнішньої мотивації, організації навчального процесу, інтересів, 
самооцінки, причому ці групи факторів були виділені як викладачами, так і студентами. Урахування 
зазначених груп факторів забезпечить можливість підвищувати рівень навчальних досягнень з основ 
спеціальності майбутніх учителів математики, запобігати академічній неуспішності, допоможе молодим 
викладачам при виборі стратегії й тактики своєї діяльності. 
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Чемерис О.А. Факторный анализ фундаментальной подготовки будущих учителей математики. 

В статье представлены результаты факторного анализа причин обеспечения качества 
фундаментальной подготовки будущих учителей математики. 

Chemerys O.A. Factor-Analysis of the Fundamental Training of the Future Teachers of Mathematics 

The article considers the results of factor-analysis and the reasons of quality providing fundamental training of 
the future teachers of mathematics. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ 

У статті проаналізовано можливості застосування методу колективних творчих справ у 
студентському середовищі з боку куратора групи. Подано основні принципи здійснення виховної 

діяльності у студентській групі. 

У нинішній час, коли суттєво змінюється соціально-економічна ситуація в Україні, трансформується 
спосіб мислення, ламаються укладені в минулі десятиліття стереотипи поведінки, осмислення, поглядів, 
позицій. У зв’язку з цим виключного значення набувають нові педагогічні кадри, від яких залежить, 
якою буде зростаюча людина ХХІ століття, а значить, все наше суспільство. Треба по-новому підійти не 
лише до системи навчальної діяльності педагогічного вищого навчального закладу, але й до 
найважливішого її компоненту – процесу виховання. 

Виховання сьогодні окреслюється не як політична, а передусім, як культурно-історична цінність, як 
процес цілеспрямованої взаємодії, співробітництва педагогів і студентів з метою створення умов для 
творчої самореалізації особистості, формування соціально ціннісних якостей становлення. У зв’язку з 
цим головною метою виховання у вузі має бути створення сприятливих умов для професійного, 
особистісного, культурного, творчого саморозвитку і самовиховання, допомога у становленні 
конкурентноспроможної особистості майбутнього спеціаліста. 

Основи виховної діяльності педагога в учнівському та студентському середовищі розглядали у своїх 
наукових працях А.М. Бойко, П.М. Гусак, І.А. Зязюн, Н.В.Кічук; виховній складовій педагогічного 
професіоналізму присвятили свої праці С.С. Вітвицька, О.А. Дубасенюк, Н.В. Кузьміна, С.І. Селіверстов. 
та ін. Теоретико-правові засади виховного процесу вищого навчального закладу викладені у Законі 
України "Про освіту", Положенні про державний вищий навчальний заклад, інших державних 
документах [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Організація виховної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі має будуватися на 
кількох принципах. 

Принцип гуманізації передбачає створення гуманістичного, демократичного, розвивального й такого, 
що розвивається виховного простору вищого навчального закладу, побудованого на суб’єкт-суб’єктних 
взаєминах. Гуманістичний виховний простір – це простір, побудований з урахуванням визнання 
особистості педагога і студента пріоритетною цінністю, з гармонізацією їхніх інтересів, взаємовідносин, 
з орієнтацією на розвиток та саморозвиток. 

Гуманізація вимагає реалізації ідей співробітництва, взаєморозуміння між суб’єктами всіх рівнів 
навчального закладу, що грунтується на усвідомленні, прийнятті самоцінності кожної особистості, 
незалежно від її соціального, освітнього, вікового, майнового статусу. Гуманізація виховання передбачає 
переведення взаємин "викладач-студент" на рівень суб’єкт-суб’єктних, що визначаються рівністю 
позицій, прийняттям суверенності кожної професійної діяльності, і забезпечення повноцінного, 
змістовного й різноманітного сучасного життя студента вузу. 

Принцип педагогічної підтримки, а також пов’язаного з цим захисту й піклування. Зовні це 
виявляється як система спільних зі студентом (викладачем) дій щодо розв’язанню його проблем – 
перешкод, конфліктів, гальмування і зняття негативних впливів оточення; внутрішньо – як реалізація 
загальнолюдських, особистісних цінностей, прийнятих на основі педагогіки міжособистісних взаємин, 
домінантності дружби, емпатії, співробітництва. 

Педагогічна підтримка спрямована на створення середовища взаємодії (педагог-педагог; педагог-
студент(и); студент-студент), на спільний пошук конкретних способів дії, на забезпечення умов вибору і 
самостійного прийняття рішень на основі стимулювання, самоаналізу, самоконтролю, рефлексії. 

Принцип демократизації передбачає відкритість освітнього закладу, перехід до системи, у якій 
адміністрація, викладачі і студенти стають повноправними, зацікавленими партнерами навчально-
виховного процесу вузу; вдосконалення педагогічних відносин, перехід до позицій співробітництва, 
взаєморозуміння, довіри, творчості. Принцип демократизації виховного простору означає забезпечення 
варіативності у виборі напрямків і способів виховної роботи; подолання відчуженості навчального 
закладу від проблем суспільства; відкритість і співробітництво (співтворчість) у вирішенні актуальних 
студентських проблем та проблем усього вищого навчального закладу [9; 10; 11]. 

Принцип культуровідповідності у виховному процесі вузу означає, що цей процес сприяє розвиткові 
багатогранної палітри культури (точніше, культур) суспільства, його спільнот; сприяє культурному (і 
субкультурному) самовизначенню і культурній ідентифікації студента вузу; будує освітнє середовище 
вузу як мультикультурне і різнорідне без жодних культурних домінант; врешті, сприяє розкриттю 
особистісної культури кожного суб’єкта вузу. 
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Культуровідповідність – мегапринцип, відповідно до якого виховний процес у вузі, з одного боку, 
адекватний до сучасної культури, її особливостей і вимог, з іншого – орієнтований на організацію нових 
культурних норм, а не просто на трансляцію наявних. Створення культурного середовища, культурного 
простору – одне з найважливіших завдань, що стоять перед освітнім закладом, оскільки лише в 
атмосфері культури можна виховати людину, наділену почуттям соціальної відповідальності, таку, що 
вміє цінувати духовний і матеріальний світ, спеціаліста, професіонала, здатного не лише засвоювати, але 
й створювати нові цінності. Виховна сфера того чи іншого навчального закладу тою мірою 
культуровідповідна і культуроємнісна, якою націлена на духовні, моральні, а не лише когнітивні 
цінності; якою мірою вона ставить на меті самобутній культурний саморозвиток і самовизначення 
особистості (педагога-студента) і забезпечує для цього умови. Вищий навчальний заклад має стати для 
студентів другим домом, конкурентноспроможним  у не завжди сприятливому позитивному середовищі, 
а його норми і цінності – поступово стати нормами й цінностями кожного студента [12; 13]. 

Все вище сказане передбачає дотримання певних правил поведінки студентів і викладачів у стінах 
вузу, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану як навчальних, так і житлових приміщень, 
оформлення художньо-естетичного простору навчальних аудиторій, корпусів, що підкреслюють 
індивідуальність і професійну спрямованість навчального закладу, створення власних традицій. 
Культурне середовище вузу має спиратися на організацію самоуправління – тому необхідно 
відроджувати його, надаючи студентам реальні й достатні повноваження. У зв’язку з цим треба інакше 
поставитися до самого розуміння цього процесу. У традиційному розумінні самоуправління – це 
самостійне виконання студентами функцій адміністрації, переважно контролюючих. Але у студентів 
немає і ніколи не буде достатнього досвіду, часу і можливостей для самостійного управління справами 
вищого навчального закладу. Таким чином, усі питання (праці, побуту, дозвілля) вони можуть ефективно 
вирішувати тільки разом з педагогами й адміністрацією; а це переведення самоуправління на рівень 
співуправління, тобто діяльність усього колективу вузу щодо вирішення проблем виховання і 
професійної підготовки спеціалістів. 

Принцип виховання просвітницького патріотизму означає підвищення ролі громадянських 
функцій виховання: усвідомлювати відповідальність за благополуччя суспільства, у якому живеш, 
відповідальність за гуртожиток, факультет, інститут, район, місто. Причому ця відповідальність має бути 
усвідомленою і перетворювальною, заснованою на гордості за істинні цінності свого факультету, 
навчального закладу, на вивченні історії, традицій малої і великої Батьківщини, неприйняття і активну 
протидію до всіх форм людської агресії. 

Принцип продуктивності має на меті організацію виховного процесу з метою розвитку і збагачення 
власного як особистісного, так і професійного досвіду студентів, створення особистої "Я-концепції" 
їхнього життєвого розвитку. 

Принцип соціалізації процесу виховання. Соціалізація сьогодні окреслюється як складний процес 
входження індивіда в оточуючий соціум, що відбувається протягом усього життя. Отже, процес навчання 
студентів у вищому навчальному закладі – черговий, закономірний етап цього процесу, що 
характеризується подальшим розвитком особистості студента у взаємодії з оточуючим макро-, мікро- і 
мезосередовищем; тривалим процесом засвоєння і відтворення соціальних норм і культурних цінностей, 
а також саморозвитком і самореалізацією у відповідному освітньо-виховному просторі. Одним з 
найважливіших напрямків соціалізації майбутнього педагога має стати участь у діяльності студентських 
соціальних загонів (волонтерський рух), метою яких є організація і здійснення різних форм соціально-
педагогічної допомоги, підтримки і захисту певним категоріям суспільства – людям з особливими 
проблемами існування і розвитку. 

Уточнивши загальний теоретичний погляд на проблему виховання, зупинимося тепер на тих 
практичних аспектах, які треба враховувати, щоб взаємодія між куратором і студентською групою 
здійснилася; щоб спільно організована колективна творча справа (КТС) була однаково корисною як для 
студентів (передусім, звичайно), так і для кураторів, поповнюючи їх скарбничку педагогічного досвіду. 
Перше, на що варто звернути увагу в цьому контексті, – це створення середовища позитивної 

виховуючої взаємодії, яка може виявлятися у різних варіантах: 
Якщо куратор працює з групою, то модель побудови їх взаємин максимально відкрита і продуктивна, 

оскільки він знаходиться у постійному контакті, взаємодії зі студентами групи, отримуючи значну 
інформацію про кожного зі студентів, їх уподобання, про характер взаємодії у групі. 

Більш складним є варіант, коли куратору доводиться займатися виховною роботою з відривом від 
викладацької діяльності. У цьому випадку необхідно починати роботу з налагодження контактів у 
неформальній, психологічно комфортній обстановці. При цьому не слід забувати, що йдеться про 
дорослих людей, які мають достатньо багатий особистий, соціальний і професійний досвід, тому з самого 
початку необхідно будувати свої взаємини на паритетно-партнерських, довірливих, суб’єкт-суб’єктних 
началах. І в першому, і в другому варіантах однозначно можна стверджувати те, що ця праця має 
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здійснюватися планово, обмірковано, з урахуванням можливостей і інтересів усієї групи студентів,  
окремих особистостей, особливостей і традицій вузу. 
Друге, що привертає увагу в загальній методиці організації й проведення КТС у студентській групі, – 

це її цілеспрямована діагностика, яка має здійснюватися в кількох напрямках: 
• склад групи: кількісний, статево-віковий, соціальний, національний, конфесійний; ставлення до 
майбутньої професії і процесу оволодіння нею;  
• міжособистісні взаємини студентів (групи-курсу-факультету-міжфакультетські);  
• інтереси і захоплення (особистості-групи-курсу-факультету-міжфакультетські);  
• допомога у здійсненні адекватної самооцінки студентами рівня свого професійного розвитку 
(допомога в розробці Я-концепції);  
• визначення, формування і розвиток активу групи (курсу, факультету, вузу);  
• уточнення громадської думки, громадянської позиції з конкретних проблем, питань;  
• виявлення і педагогічна допомога, підтримка студентів групи ризику;  
• виявлення студентів, що вимагають першорядної педагогічної допомоги і підтримки (біженці, 
сироти, студенти зі складними хронічними захворюваннями, серйозними матеріальними 
труднощами тощо). 

Значущим на першому етапі взаємодії з групою є виявлення її лідерів, яких умовно можна поділити 
на лідерів-творців і лідерів-руйнівників. Ці дві групи розділяються відповідно на лідерів-організаторів 
(ділових лідерів), лідерів-ініціаторів,  лідерів-генераторів, емоційних лідерів, лідерів-ерудитів та ін. При 
цьому кожен з лідерів керується обраним стилем діяльності. У період перших контактів з групою варто в 
ігровій формі провести діагностику лідерства. 

У сучасній психолого-педагогічній науці є численні методики, які можна використати для цього, – 
тести, анкети, ігрові методики і т.п. Однак існує достатньо поширена думка про те, що ігрові методики 
мають застосовуватися переважно в дитячій аудиторії. Як показує ж практика, справа у відповідності 
ігрової методики вікові, статусу, ситуації в групі. Адже не секрет, що згуртовані дорослі групи (компанії) 
тим і вирізняються, що вміють добре відпочивати і веселитися, – на "капусниках", жартівливих 
конкурсах, іграх. Гра – унікальний вид людської діяльності, властивий будь-якому вікові; на певному 
етапі життя вона набуває різних ознак, підтекстів (інтелектуально-пізнавальних; статево-рольових; 
професійно-орієнтованих тощо). Тому завданням куратора групи є включення в ігрову методику, в 
безпосередню гру, переборення власних комплексів, відкритість для діалогу та гри [14; 15; 16; 17]. 

Якщо досягнуто створення сприятливої психологічної атмосфери, встановлено контакт куратора зі 
студентською групою, то можна поступово переходити до втілення методики КТС у студентському 
середовищі. Однак безпосередній її реалізації має передувати створення плану виховної роботи, який 
повинен вміщувати чітко сформульовану мету й завдання, узгоджені з сучасною соціокультурною 
ситуацією регіонального та загальнокультурного порядку. 

В арсеналі роботи кожного куратора має бути картотека форм виховної діяльності чи картотека КТС, 
яка може бути представлена: 

• по-перше, в традиційному варіанті (пізнавальна, художня, спортивна, громадська, вільного 
спілкування і т.д.);  
• по-друге, відповідно до традицій певного навчального закладу, полікультурної специфіки 
області, регіону;  
• по-третє, у вигляді проектів (соціальних, культурних, спортивних, екологічних тощо). 

Не має сумніву в тому, що обговорення плану виховної роботи повинно бути спільною творчою 
справою куратора та студентської групи. Для цього необхідно використати найбільш ефективні у 
студентському середовищі методи обговорення, як-от: дисперсія міркувань, відкрита кафедра, 
презентація світу (Н.Є. Щуркова), колективне спілкування, подвійне кільце Сократа, мозковий штурм 
(Д. Філіпс), синектики (М.В. Кларін), брейнстормінг. Всіх їх об’єднує одне – зібрання якомога більшого 
числа ідей, пропозицій щодо вирішення поставленого завдання, відкритість студентів у висловленні 
власної думки, звільнення від інерції мислення, стереотипів щодо процесу виховання у вузі, його 
значущості, усунення психологічного та емоційного затиснення, виявлення витримки і коректності у 
сприйнятті й розумінні думок іншого [18; 19; 20]. 

Організація і проведення КТС у студентському середовищі передбачає певну послідовність кроків, 
етапів від замислу, початкової організації, розповсюдження інформації, до безпосереднього проведення, 
фіналу та підведення підсумків. 
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Якса Н.В. Особенности организации воспитательного процесса в педагогическому вузе. 

В статье проанализированы возможности применения метода коллективных творческих дел в 
студенческой среде куратором группы. Представлены основные принципы осуществления 

воспитательной работы в студенческой группе. 

Jaksa N.V. The Peculiarities of Organization of Upbringing Process at the Pedagogical University 

The article deals with the possibilities of usage of group-creative method with the students on behalf of the tutor 
and the principles of upbringing methods in a students group. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО ТЕРОРУ СЕРЕД 
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

Таке соціальне явище, як терор, піддається широкому й різноплановому аналізу. У процесі дослідження 
виявляється наявність різних форм жорстокості у стосунках між старшокласниками, які містять 
риси терору. З урахуванням змісту загальних визначень терору подається власне визначення явища 
міжособистісного міжучнівського терору з подальшим дослідженням його характерних рис і 

особливостей прояву. Аналіз різноманітних позицій таких наук, як філософія, етика, психологія та ін. 
надав можливість довести, що толерантність – найбільш ефективна і конструктивна стратегія 

подолання міжособистісного терору. 

Безодня кличе безодню, і цей поклик має ім’я тероризм. Маловірогідно знайти підстави для сумнівів 
у правдивості того, що насилля породжує насилля, агресія викликає агресію, тероризм спонукає до 
тероризму - це закономірність. Наявність же виключень, як відомо, лише підтверджує правило. 

ХХ століття – коротка мить на сторінках світової історії – наскрізно пронизане насильством у 
найрізноманітніших його формах і проявах, новітнє його обличчя – тероризм. Існує безліч різноманітних 
інформаційних джерел [1; 2; 3], які містять ретельний аналіз тероризму і подають різні типології і 
класифікації цього явища. Але тероризм за умов його сучасного прогресу для свого визначення потребує, 
окрім філософських та політичних, допоміжних історичних, психологічних, суспільствознавчих, 
правових та ін. засобів. У цілому можна стверджувати, що в світі накопичений величезний теоретичний і 
практичний матеріал стосовно боротьби з тероризмом. Одначе всі ці праці, на жаль, не привнесли 
істотних змін у процес подолання і викорінення цього феномену. Розроблені і запропоновані фахівцями 
(політологами, конфліктологами, соціологами і т.д.) методи не виявилися достатньо дієвими, щоб 
спромогтися зупинити лавину насильства, в яку втягується людство. Вищезазначене приводить до 
висновку, що жоден з наявних методів чи застосованих тактик і стратегій не вирізняється 
конструктивністю, продуктивністю та результативністю, а окрім зазначеного, ще й гуманністю. Як 
відомо, одна з позицій офіційних властей стосовно виконавців терористичних актів полягає в тому, щоб 
не вести з ними переговори, не йти на жодні поступки, а в разі відмови здатися – знищувати. Прибічники 
такої позиції на хибному шляху: смерть не може бути провідником до життя. Будь-яка ситуація 
(конфліктна, кризова, екстремальна) завжди має в своєму арсеналі принаймні дві перспективи 
розв’язання, конструктивним шляхом чи деструктивним – вибір суб’єкта цієї ситуації. Особистісний 
фактор чинить превалюючий уплив не лише на розв’язання, але й на якісний результат кінцевого 
вирішення ситуації. Дух визначає вибір і поведінку людини. 

Зазначене вище дає можливість вивести наступний висновок з попереднім застосуванням афоризму: 
краще попереджувати хворобу, ніж її лікувати, аналогічно: попередження тероризму більш реальне, ніж 
його скасування. Попередження та подолання досліджуваного явища полягає в ефективному впливі на 
його найглибинніші корені. Йдеться про внутрішні, психологічні корені, що криються в самій 
особистості терориста, а також його віковому потенціалі.  

Аналіз останніх досліджень. Аналіз сучасних досліджень таких наук, як юриспруденція, 
конфліктологія, політологія, психологія [4; 5; 6] стосовно проблеми тероризму свідчить про те, що точка 
відліку цього явища починається ще зі шкільної лави, а можливо, й раніше. 

Постановка проблеми. Конфлікти між однокласниками та учнями різних класів, агресивність, 
жорстокість, насильство в шкільному середовищі – відомі явища, що більшою чи меншою мірою 
виявляються в будь-якому загальноосвітньому закладі і мають давню історію виникнення. Фахівці 
(педагоги, психологи, працівники правоохоронних органів і т.д.) відзначають, що актуальність проблеми 
дитячого та підліткового насильства останнім часом надзвичайно зросла. До того ж агресивність та 
жорстокість у міжособистісних стосунках серед старшокласників усе більше набуває рис терору. 
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Власне саме ці соціальні чинники особливим чином зактуалізували тематику даної проблеми і 
обумовили мету дослідження. 

Мета дослідження: вирізнити та проаналізувати наявні методи, тактики і стратегії, які застосовують 
підлітки з метою подолання міжособистісного терору в учнівському середовищі. 

Завдання дослідження:  
Поставлені завдання відповідно узгоджуються з метою роботи і визначаються таким чином: 
1) спираючись на основні й найбільш відомі класифікації терору, вивести власне визначення поняття 

міжособистісного терору у сфері міжучнівських стосунків; 
2) визначити поширеність досліджуваного явища, частоту його проявів; 
3) класифікувати наявні форми міжособистісного міжучнівського терору та основні методи, тактики, 

стратегії подолання цього явища. 
Слід зазначити, що предмет дослідження є багатокомпонентним і багатоаспектним, що ускладнює 

його вивчення.  
Організація та проведення дослідження. 
Дослідження здійснювалося на базі загальноосвітніх шкіл №1 та №2 смт Лугини Житомирської 

області. Основну вибірку дослідження склали учні 5-х (81 особа), контрольну – учні 9-х класів (75 осіб).  
У попередніх авторських роботах [7; 8] розглядалася дана проблема, але в іншому ракурсі, і 

досліджувалися дещо інші, але безумовно споріднені явища. Так, у процесі вивчення негативних проявів 
у міжособистісних стосунках школярів було виявлене явище безпідставного некорисливого насильства, 
яке проявляється у формі образ і нападок, причому воно являє собою груповий феномен, оскільки діти 
виконують різноманітні ролі: "помічників" хулігана, його намовників, спостерігачів, які зазвичай 
знаходяться поряд, але не втручаються в процеси "розбірок", тим самим пасивно стимулюючи дії 
хулігана. До того ж майже кожна дитина в різний час та за певних обставин і умов ситуації приймає на 
себе вищевказані ролі, тобто ображає (роль нападника), підпадає під образи (роль потерпілого), 
спостерігає за образами, спонукає до образ (роль намовника). 

На першому етапі дослідження були виявлені: 1) вікові категорії та класи, в яких проблема 
агресивних впливів з боку однолітків є найбільш актуальна; 2) що, власне, діти розуміють під поняттями 
"нападки" та "образи"; 3) як підлітки сприймають та характеризують ситуації нападок та образ; 4) які 
психічні стани виникають у процесі переживання кривди від однолітків. 

Експериментальні дані, отримані на І етапі, фактично свідчать про те, що в стосунках між 
однолітками нерідко превалюють форми крайньої жорстокості, які містять усі риси терору в 
найяскравіших його проявах. Тому виникає потреба у називанні цієї соціальної деструкції, тому що дане 
явище переросло рамки такого поняття як "дитяча жорстокість". Отже, співставлення змісту визначень 
терору" [9] і його основних рис [10] дає підстави назвати це явище міжособистісним міжучнівським 
терором. Представлення визначення зазначеного явища – ключ до відкриття справжніх джерел його 
походження і вкрай необхідний і суттєвий етап у подальшому проведенні експерименту. 

Міжособистісний міжучнівський терор – це багатокомпонентне і багаторівневе явище, котре 
виникає у сфері міжособистісних зв’язків учнів ЗОШ, у процесі яких здійснюється деструктивний вплив 
одного суб’єкта взаємодії на іншого з метою залякування, підкорення і пригнічення засобами фізичної, 
вербальної, невербальної агресії. 

Вагомими аргументами на захист представленого визначення можуть слугувати дані опитувальників, 
респонденти яких підтверджують, що у процесі навчальної діяльності, підготовки до участі в 
різноманітних виховних заходах, проведення шкільних розважальних програм та вечорів відпочинку 
вони зазнавали агресії у найрізноманітніших формах з боку своїх однокласників. Кожна з зазначених 
ними форм мала до того ж специфічні прояви. Представимо їх схемою (Схема 1). 

Матеріали дослідження, одержані в результаті застосування методів фронтального опитування і 
структурованого та напівструктурованого інтерв’ю, підтвердили припущення стосовно того, що учні-
жертви зазнають не лише однієї якоїсь форми агресії, а синтезу багатьох форм. Наголосимо, що фізична 
агресія не є найбільш часто вживаним компонентом терору, хоча невеликий відсоток з опитаних (8%) 
відзначали, що психологічно їм легше було б терпіти фізичні травми, ніж ті, що чиняться нефізичними 
засобами, але, на їхню думку, вражають сильніше, тому що спричиняють довготривалу психологічну 
травму, з якою, як свідчать респонденти, їм справитися важче. 

 Зайве нагадувати про важливість проблеми емоційної нестійкості та неврівноваженості учнів 
старших класів. У силу вікових особливостей старший підлітковий вік є найбільш вразливим щодо 
виникнення негативних психічних станів, які в результаті тривалої дії можуть сформувати стійкі 
негативні особистісні риси у підлітка і шкідливо позначитися на подальшому розвитку та становленні.  

Саме тому наступний етап експерименту був спрямований на отримання даних про психоемоційні 
стани учнів-жертв, що виникають під впливом міжособистісного терору. З цією метою був складений 
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опитувальник, якій містив питання, що стосувалися почуттів, переживань, фізичного і 
психофізіологічного самопочуття. 

Опрацювання та аналіз відповідей не дали втішного результату. Виявилося, що нападки і образи, яких 
зазнають учні, спричиняють потужний руйнівний вплив не лише на особистість потерпілого, його 
психоемоційний і фізичний стан, а й на організм у цілому. Так, більшість учасників опитування (79%) 
зазначали, що під час і навіть після таких ситуацій, де вони зазнавали кривдження, окрім негативного 
душевного і морального самопочуття, відчували головні та сердечні болі, посилене серцебиття, 
запаморочення, млявість та тремтіння кінцівок, утруднення дихання, рухову та мисленнєву 
загальмованість та ін. Такі соматоформні реакції при частому і регулярному їх повторенні спроможні 
викликати в ще нестійкій психіці підлітка безповоротні несприятливі процеси, які здатні нанести шкоду 
його здоров’ю. Виявленні стресові реакції на терор, як бачимо, викликають цілий комплекс афективно-
шокових розладів з наступною деформацією комунікативних дій. До того ж, як свідчать фахівці [11; 12], 
вони супроводжуються, як правило, зниженням або втратою працездатності, особливо в навчальній 
діяльності, концентрації уваги, критичного мислення, адекватного сприйняття дійсності. 

 
Б’ють, штовхають, смикають 

     
Відбирають речі 

 
Фізична    Вимагають гроші 
агресія     

Примушують робити щось 
    всупереч власній волі 
     

 Називають образливими 
 прізвиськами 

 
 
Вербальна    Говорять непристойні речі 
агресія "Підколюють", висміюють 

   
 Погрожують, залякують 
 
     Перекривляють 
 
     Дратують 

 
Невербальна    Показують непристойні 
агресія жести 

      
Демонструють неприязнь 

      
Ігнорують 

      
Маніпулюють 

 
                  
Схема 1. 

 
Як відомо, основна функція терору – викликати страх. У ході проведення індивідуальних бесід 70% 

учнів-жертв зазначили, що під час знущань (а деколи і до їхнього початку) вони втрачали спокій, 
самовладання, відчували сильну тривогу і страх. На прохання описати свої переживання, відчуття і те, 
що з ними відбувалося, 33% дітей вказали, що під дією страху вони відчували розгубленість, 
безпорадність, пригніченість; 28% – бажання "провалитися під землю", втекти, 17% – душевний біль; 
20% – одночасно зі страхом відчували ненависть, злість, гнів, бажання помсти; 2% – бажання вмерти. 
Такі різнорідні відповіді вказують на те, що підлітки, стикаючись зі стресом і фрустрацією, по-різному 
реагують на них, що обумовлюється індивідуальними психофізіологічними особливостями і нахилами. 
Немає резону доводити, що ці висловлювання засвідчують відсутність забезпеченості такої базової 
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потреби як безпека. Це вкрай небезпечно для підлітка, тому що вона є умовою особистісного росту, 
самоактуалізації "Я". Її відсутність призводить до деформації всіх складових особистості. 

Підліткам було складно відрефлексувати власні психічні стани, спричинені такою специфічною 
емоцією як страх, і дати розгорнутий аналіз своїх негативних почуттів, що виникають під її дією. 
Зрозуміло, що діти змушені переносити набагато сильніші страждання, ніж вони здатні висловити. 
Емоція страху діє на людину масштабно, захоплюючи під свою владу всі життєвоважливі процеси 
організму. Так, Ізард Л.Е., Коупленд Н. та ін. дослідники психології емоцій виявили, що страх 
супроводжується надзвичайно високим рівнем активації вегетативної нервової системи, яка відповідає за 
роботу серця та інших органів. Надлишкова активація вегетативної нервової системи створює непомірне 
навантаження на життєвоважливі органи, які в таких умовах працюють на межі зриву. Сила впливу 
страху на перцептивно-когнітивні процеси проявляється у тому, що при його відчутті увага зазвичай 
різко звужується, істотно обмежується сприйняття, мислення, а поведінка втрачає адекватність. 
Емоційно-психологічний стан людини, яка знаходиться під впливом цієї емоції, можна охарактеризувати 
як кризовий, хворобливий, невротичний. І якщо це результат дії страху на дорослу психологічно і 
фізично зрілу людину, то можемо уявити масштаби руйнуючої дії тієї ж емоції на особистість та 
організм підлітка в цілому. 

Дослідження мало своїм завданням вияснити, перед чим чи ким учні-жертви відчувають страх і які 
обставини чи умови ситуації лякають їх найбільше. 

Виявилося, що досліджувана категорія дітей (жертви терору) була одноголосна у зазначенні причин 
страху. Це, по-перше, страх фізичного ушкодження (і це не дивно, тому що викликається інстинктом 
самозбереження), і по-друге, страх приниження гідності перед значущими іншими (однолітками, 
однокласниками, друзями, вчителями) і самооцінки. Причому 64% досліджуваних наголошували, що 
друга причина для них являється істотнішою, ніж перша. І це зрозуміло: благополуччя підлітка великою 
мірою залежить від позитивного сприйняття і оцінювання однокласниками та найближчим оточенням. 

Серед ситуацій, яких найбільше страшаться підлітки, були названі можливість опинитися: 1) наодин-
ці з нападником, 2) "загнаному в тупик", 3) далеко від групи однолітків чи дорослих, які б могли 
вступитися на захист. Причому психологічний зміст ситуації безпосередньо впливає на виникнення 
певних станів у людини: невротичних, афективних, негативних психосоматичних і т.п. Існує також 
думка, що негативні психічні стани спричиняє не сама психотравмуюча ситуація, а ставлення особи до 
цієї ситуації. 

Для остаточного розкриття проблеми слід було вияснити частоту проявів досліджуваного явища, 
тобто його епізодичність / регулярність, тому наступне завдання, яке постало перед дослідженням – 
з’ясувати, як часто старшокласники зазнають нападок і образ з боку однолітків. 

Шляхом анкетування було виявлено, що 68% із них хоча б іноді зазнавали образ чи нападок з боку 
однолітків; 44% від зазначеної кількості постраждалих зазнавали образ мінімум один раз на тиждень. 
Результати анкетування свідчать, що прояви насильства і жорстокості в учнівському середовищі, на 
жаль, виявляють тенденцію до стабільності, що не може не викликати стурбованості з боку всіх 
педагогічних категорій, батьків учнів та суспільства в цілому і потребує термінового і безвідкладного 
втручання з метою подолання цього явища. 

Осмислення отриманих даних попередніх етапів дослідження спонукало до розробки стратегій 
подолання явища міжособистісного міжучнівського терору в середовищі старшокласників.  

В уже згадуваних авторських роботах наводяться дані опитування, які свідчать, що основними 
методами подолання певних форм агресивних упливів однолітків, яким найчастіше віддають перевагу, 
являються наступні:  

1) фізичний / вербальний опір; 
2) ігнорування / терпіння; 
3) маніпулювання соціальним контекстом; 
4) планування помсти. 
Як видно, основні методи подолання старшокласниками агресивних дій однолітків не вирізняються 

конструктивністю, оригінальністю, творчим підходом, а найголовніше – вони не можуть усунути 
проблему або реконструювати її для ефективного розв’язання. 

До того ж проблема міжособистісного терору багатокомпонентна і багатоаспектна, тому потребує 
системного підходу для її остаточного подолання. Тобто застосування та оптимальна реалізація 
внутрішніх сил і потенцій особистості потерпілого, спрямованих на створення власної стратегії 
подолання тих видів нападок і образ, яким він піддається, – з одного боку і зовнішніх соціально-
психологічних та виховних заходів зі сторони адміністрацій шкіл та їх педагогічних колективів – з 
іншого. Причому оптимальне і найбільш конструктивне її вирішення можливе лише при синхронній 
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роботі з усіма учасниками конфлікту: з тими, що спричинюють насильство (агресорами та їх 
намовниками), а також жертвами і спостерігачами.  

Автори роботи також ставили перед собою мету розробити і запропонувати для практичного 
застосування власну стратегію подолання виявлених у процесі дослідження негативних явищ, що 
існують в учнівському середовищі. Нижче буде представлено авторський підхід до зазначеної проблеми і 
висвітлення базисних принципів розробки стратегії подолання міжособистісного міжучнівського терору. 

Аналіз та узагальнення емпіричних і експериментальних даних психолого-педагогічної літератури 
стосовно проблеми дитячої жорстокості та насильства (тощо) свідчить про те, що в них здебільшого 
розглядалась сторона агресора, порушника, хулігана. Увага психологів приділялась розробці 
корекційних програм, тренінгів та превентивних форм роботи, спрямованих лише на одну сторону 
конфлікту, тобто нападника, агресора. На практиці ж вони спрацьовували лише тимчасово, і проблема 
незабаром відновлювалась. Простіше кажучи, фахівці намагалися вирішити проблему шляхом 
зменшення, придушення зла. У даній статті пропонується, так би мовити, перевернута перспектива: 
подолати зазначену проблему шляхом примноження добра, тобто допомогти потенційним жертвам 
створити індивідуальну стратегію протидії агресору на принципах толерантності. Ми переконані, що 
проблема вирішується не шляхом боротьби з жорстокістю та насильством (не можна вичерпати 
ворожнечу насильницькими методами), а 1) виведенням потерпілого з позиції жертви і 2) озброєнням 
його конструктивними стратегіями подолання агресивних впливів нападника, 3) позбавленням агресора 
подразника, який провокує його до дій. Звичайно, такий підхід не забезпечить стовідсоткового 
позитивного результату, але може стати надзвичайно дієвим при умові вмілого застосування певним 
чином розроблених методик і тренінгів. 

 Як видно, вищезазначений підхід базується на концепції ненасильницького опору. Утвердження ідеї 
толерантності та ненасильства – позиція давня і має багато авторських варіантів і тлумачень з 
відповідними методами їх пропаганди. Висвітлимо суть найпоширеніших і визнаних більшістю позицій 
ідеї терпимості і ненасильства, які в подальшому стануть для нас опорними в розробці методик. 

У християнстві ненасильницька дія виступає, з одного боку, як миролюбність, уміння прощати іншим 
людям гріхи, зневагу, з другого – як непротивлення злу насильством, з третього – як здатність 
відповідати добром на зло. Моральною підставою такої поведінки виступає любов до Бога, а через Нього 
– до людей і самого себе. Заповіддю "про щоку" Христос закликає ворогуючих зробити крок назустріч 
один одному. Хто перший це зробить? Звичайно, той, хто духовно вищий, великодушніший, хто може 
зглянутися на слабкість іншого. Не відповідаючи на зло насиллям, ми, як це не парадоксально, 
протиставляємо злу силу, бо здатність "підставити щоку" вимагає набагато більшої сили духу, ніж 
просто "дати здачі". 

Йдучи за Л. Толстим, сутність принципу непротивлення полягає в тому, щоб боротися зі злом у 
людині і любити в ній усе людське, боротися зі злом у самому собі та одночасно любити у собі духовне 
начало. 

Концепція ненасильницького опору представлена також у поглядах Махатми Ганді – видатного 
філософа і суспільного діяча Індії. Учений відзначив, що сутність ненасильницької дії – це орієнтація на 
іншу людину, яка виступає опонентом, а не ворогом. Спроба стати на її позицію, зрозуміти її частину 
істини – основа для правильного прийняття рішення та його ненасильницького втілення в життя.  

У світлі сучасного бачення ця ідея розглядається через призму різноманітних новітніх концепцій і 
парадигм, наприклад І.Д. Беха (культивування у вихованця цінностей іншої людини), Г. Балла 
(парадигма діалогу культур), В. Семіченко (ненасильницька парадигма управління) та ін. 

А.А. Гусейнов висловлює таку позицію: людина може бути доброю, тому у стосунках між людьми 
завжди залишається можливість співпраці. 

З огляду на завдання експерименту – поставити агресора "по свою сторону барикади" і зробити з 
нього якщо не однодумця і друга, то принаймні, не противника – ця позиція являється опорною. Адже 
ніхто не зможе заперечити, що навіть у пустелі інколи розквітає лілея.  

Людство на межі самознищення, і поки цивілізація і культурний прогрес ще не встигли знищити 
традиційних принципів суспільства, проблема насильства на сучасному етапі повинна вирішуватися саме 
на засадах толерантності. 

Повертаючись до завдань дослідження, перейдемо до її практичної частини. Черговим етапом 
дослідження стала розробка методики, яка б допомогла учням створювати власні стратегії подолання 
агресивних впливів однолітків. 

 Відмічено, що вибір методів, способів, стратегій залежить від особливостей мислення, тобто 
домінантності. Різниця в домінантності і визначає вибір стратегії виконання завдань чи розв’язання 
задач. Якщо ж під задачею розуміти конфлікт, то розв’язання її неможливе за визначеним шаблоном, 
певною формулою чи алгоритмом дій. Безумовно, такого роду задачі вимагають евристичного 
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розв’язання. Отже, недаремно існує погляд на наявність проблеми, як на джерело активного творчого 
мислення. Висновки з вищезазначеного зайвий раз доводять першочергове значення розвитку 
креативності учнів, дивергентного та конвергентного мислення, сенсорної чутливості, підвищення 
індивідуального рівня творчих здібностей і т.п. Адже винайдення власної стратегії подолання агресивних 
впливів однолітків вимагає від особи, яка піддається нападкам, задіяння власних внутрішніх 
енергодіючих процесів, творчих і особистісних потенцій, а також умінь і навичок розв’язання, нових, 
нестандартних, евристичних задач. 

В авторських роботах розглядається такий вид метафори, як притча в якості евристичної задачі, 
теоретично обґрунтовується та експериментально доводиться, що притча як евристична задача – 
ефективна методика розвитку креативності, мислення, інтуїції, уяви, а також пошуку стратегій 
подолання різноманітних життєвих проблем та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. 

 Трансформувавши певним чином зазначену методику, пристосуємо її до завдань нашої проблеми і 
експериментально апробуємо.  

Критерієм ефективності роботи над розв’язанням евристичних задач є вміле й доцільне застосування 
до тієї самої притчі всіх основних стратегій, що входять до системи КАРУС [13]: стратегія пошуку 
аналогів, стратегія комбінаторних дій, стратегія реконструктивних дій, універсальна стратегія, стратегія 
універсальних підставлень. Застосовуючи почергово різні стратегії та отримуючи контрастні смисли, 
суб’єкт усвідомлює, що той самий предмет чи об’єкт можна розглядати з багатьох позицій і отримувати 
різні варіанти розв’язань тієї ж самої задачі. Вищезгадані смисли в свою чергу впливають на свідомість, 
змінюючи її, а, як відомо, зміна свідомості породжує зміну поведінки. (Цікаво, що слово "покаяння" – 
буквально означає "зміна способу мислення"). Саме тому при застосуванні системи КАРУС в роботі над 
задачами-притчами відбувається пошук власної стратегії подолання агресивних впливів однолітків: 
особа-жертва, працюючи над запропонованою задачею, бачить свою проблему з різних сторін. 
Застосовуючи основні стратегії вищезазначеної системи для розв’язання задачі, вона отримує чималу 
кількість варіантів вирішення власної проблеми і на основі суб’єктивної оцінки визначає, яку саме 
стратегію слід розробити для конструктивного її вирішення. 

При груповій формі роботи над пошуком можливих варіантів розв’язання евристичних задач також 
доцільно застосовувати метод евристичного діалогу Сократа. Він вважав найкращим методом активізації 
латентних здібностей співрозмовників саме діалог, бо якраз в ньому розкриваються діалектичні та 
евристичні якості мислення. 

Висновок: 
Терор і толерантність – форми міжособистісних стосунків, однак конструктивністю і життєдайністю 

характеризується лише одна. Якою озброїтися в подоланні конфліктів – добра воля людини. "Життя і 
смерть дав Я тобі, благословіння і прокляття. Вибери життя", - говорить Господь. У повелінні – "вибери 
життя" – утримується підказка до керівництва в подоланні явища міжособистісного терору зокрема і 
тероризму в цілому. 
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Киричевская Э.В. Толерантность как стратегия преодоления межличностного террора среди 
старшеклассников общеобразовательных школ. 

Такое социальное явление, как террор подвергается широкому и разноплановому анализу. В процессе 
исследования выявляется наличие разных форм жестокости в отношениях между старшеклассниками, 
которые содержат черты террора. С учетом содержания общих определений террора предлагается 

собственное определение явления межличностного межученического террора с последующим 
исследованием его характерных черт и особенностей проявления. Анализ разнообразных позиций таких 
наук как философия, этика, психология и др. предоставил возможность доказать, что толерантность 

– наиболее эффективная и конструктивная стратегия преодоления межличностного террора. 

Kirychevska E.V. Tolerance as the Strategy of Overcoming Interpersonal Terror Between Senior Pupils of 
Secondary Schools 

Such a social phenomenon as terror is subjected to wide and multiaspect analysis. In the process of research 
different forms of cruelty in senior pupils’ interpersonal relations comprising the features of terror are exposed. 

Taking into consideration the content of the traditional terror definitions, the interpersonal terror between 
senior pupils is also independently defined with the further research of its characteristic features and 

peculiarities of display. The analysis of various standpoints of such sciences as Philosophy, Ethics, Psychology 
ets. made it possible to prove that tolerance is the most effective and constructive strategy of overcoming 

interpersonal terror. 
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ТЕРНИСТІ  ШЛЯХИ  ГРАНОСЛОВА. 
До 110-річчя від дня народження М.Т. Рильського 

У статті простежуються деякі аспекти творчого шляху видатного українського поета 
М.Т. Рильського, який піддавався переслідуванням з боку влади в 30-х – 40-х роках ХХ століття.  

Незважаючи на плин часу, художнє слово М.Т. Рильського, що зазвучало на початку ХХ століття у 
квітучому саду української поезії, і сьогодні залишається для нас зразком мистецької досконалості і 
духовної щирості. Його творчий набуток вражає вагомістю внеску в українську літературу, 
довершеністю художньої форми, вишуканістю образу та глибиною думки. Як естафету, підхопивши 
славні традиції Т.Г. Шевченка,         І. Франка, Лесі Українки поет продовжував їх і розвивав, роблячи, 
таким чином, значний внесок не тільки в українську, але й світову літературу. 

Аналізуючи творчість М.Т. Рильського, слід зазначити, що його шлях у літературу не був 
тріумфальним. До вершин художньої майстерності і визнання поетичного таланту він ішов через терни, 
шляхом болісним, з особистими драмами, злетами і втратами. 

Творча біографія М. Рильського розпочалася на зорі його юності. У 1910 році п’ятнадцятирічний поет 
видав першу збірку поезій, назвавши її "На білих островах". За словами відомого літературознавця 
С. Крижанівського, у цій збірці "відбилися, головним чином, деякі впливи "мінорної" поезії того часу; 
ними породжені у віршах молодого Рильського мотиви суму і туги, втоми, неподільного кохання, 
бажання втекти від життя на фантастичні "білі острови", тобто хмари, з висоти яких він спостерігає 
людське суспільство та аналізує свої почуття" [1: 528-529]. 

Але, крім мотивів туги, неподіленого кохання, простежується у віршах юного поета бажання "вдарити 
в струни", розпалити багаття з іскри  надії". Є в першій збірці спроби серйозних роздумів про те, "куди ж 
іде життя" і чи пройде його автор "чесно і чисто". До кращих творів першої книжки належать вірші 
"Шлях", "Журавлина пісня", "Дівчина", "Гей, ударимо в струни, браття". Можна зробити висновок, що 
перша збірка поезій М. Рильського сповістила про прихід у літературу здібного поета зі смаком до 
художнього слова і форми вірша. Тож не випадково високу оцінку цій збірці дали  Леся Українка і 
молодий поет П. Тичина. 

Протягом  наступних років юний автор публікує ряд новел, успішно навчається в гімназії, а в 1915 
році стає студентом ... медичного факультету Київського університету і навчається там 3 роки. У 1918 
році переходить на історико-філологічний факультет, але буремні події в Україні, напевно, не дали 
можливості закінчити навчання. 

Друга збірка поезій "Під осінніми зорями" вийшла друком у 1918 році. 
Як зазначає С. Крижанівський, дослідник творчості М. Рильського, ця збірка щодо змісту була 

сумішшю "різнорідних тенденцій і настроїв, шукань і поетичних впливів. Серед впливів різних "шкіл" 
перше місце можна віддати символізмові, хоч за природою свого поетичного обдарування Рильський 
ближчий до акмеїстів, з їх бодай зовнішньою чіткістю й прозорістю виразу мислі, предметністю 
малюнка. Але вже тоді в поезіях Рильського намічається орієнтація на класиків, з чого і повстав його 
"неокласицизм" [1: 529]. 

У роки громадянської війни в Україні поет працював у Сквирі помічником секретаря у продовольчій 
управі, потім учителював у Вчорайшому на Житомирщині, завідував школою в Романівці, а в 1923 році 
назавжди переїхав до Києва. Тут він зближується з учасниками літературного об’єднання –  гуртка 
київських поетів, –  яке  одержало в літературознавстві назву "неокласики". До цього гуртка входили 
професори Київського університету    М. Зеров, П. Филипович, професор Кам’янець-Подільського 
університету, заснованого І. Огієнком, М. Драй-Хмара, який повернувся до Києва, молодий поет Освальд 
Бургард (в еміграції – Юрій Клен). Їх взаємопритягання було зумовлене спільними зацікавленнями, 
глибокою ерудицією, розвиненими естетичними смаками, знанням шедеврів світового мистецтва і 
розумінням завдань рідного письменства. Про "неокласиків" як явище в літературі досить влучно виповів 
у своєму трагічному сонеті "Лебеді" М. Драй-Хмара: 

О, гроно п’ятірне нездоланих співців! 
Крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів, 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 20. Філологічні науки 

 
136 

Що розбиває лід одчаю і зневіри. 
Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття 
Веде нас у світи ясне сузір’я Ліри, 
Де пінить океан кипучого життя  [2: 72]. 
Досить помітно природа неокласичного проявилась у збірці "Синя далечінь" (1922). Її наповняли 

образи Джоконди, Навзикаї, античних поетів і героїв, засвідчуючи не лише певний ідеал краси, але й 
відповідну позицію письменника: 

Ти випив самогону з кварти 
І біля діжки в бруді спиш, – 
А десь там голуби, мансарди 
Поети, сонце і Париж! [3: 146]. 
Творчий набуток М. Рильського 20-х років, крім згаданої уже збірки "Синя далечінь" (1922), 

становлять книги віршів "Крізь бурю й сніг" (1925), "Тринадцята весна" (1926), "Де сходяться дороги" 
(1929), "Гомін і відгомін" (1929). Кожна з цих збірок була новим кроком у творчому зростанні М. Риль-
ського як поета,  утвердження в поезії мистецьких і загальнолюдських цінностей. Незважаючи на те, що 
радянська влада відкидала традиції дореволюційної літератури та її мистецькі здобутки і взяла курс на 
створення нової пролетарської культури, Максим Рильської залишався вірним своїй мистецько-
естетичній позиції. Він поки що не оспівує, нікого не возвеличує, не підносить і не вихваляє... 

Однак така поезія не могла увійти в русло пролетарської літератури, в якій домінуючою ставала 
актуальна тематика, утверджувався новий герой – людина праці, а класові принципи і вольові методи 
державного керівництва переносилися на духовну сферу. А тому недремне око каральних органів 
тримало творчість "неокласиків", як і членів інших літературних організацій 20-х років, під пильним 
прицілом.  

Шлях на Голгофу простелився їм після літературної дискусії 1925-1928 років. У 1929 році відбувся 
судовий процес (і це не перший) над "учасниками" так званої Спілки визволення України  (СВУ) – 
представниками української інтелігенції. Це був початок масового терору проти українського народу 
взагалі та інтелігенції зокрема, що досяг свого апогею в 1937 році. 

Першим з "неокласиків" до лук’янівської тюрми у Києві потрапив  М. Рильський. Ордер на арешт 
поета було виписано 19 березня 1931 року – в день його народження. Безпідставно звинувачений у 
приналежності до якоїсь "контрреволюційної організації", а це означало одночасно і звинувачення в 
українському буржуазному націоналізмі та ворожому ставленні до влади, поет до серпня 1931 року 
перебуватиме за ґратами і щоденно, а інколи й двічі на день, писатиме "свідчення". Матеріали його 
слідчої справи (справа № 272 з архіву КДБ) уперше опубліковані через шістдесят років у журналі "Київ" 
(№ 2, 1991). 

Публікуючи матеріали цієї справи у книзі "У жорнах репресій", Іван Ільєнко писав: "Власноручні 
записи підслідного Рильського, які тепер із архівного сховища перекочували у відкриті фонди музею, 
можуть багато повідомити уважному читачеві про душевну драму поета і ту підступність його опікунів із 
ДПУ, якою вона спричинена. 

Крім того, саме із цих записів можна почерпнути безцінні доповнення до власної біографії М. Риль-
ського, розповіді про його найближче оточення, літературний побут 20-х – початку 30-х років, –  і все це 
матеріал первинний, специфічний, ніде більше не фіксований [4: 69-70]. 

Син М. Рильського Богдан Рильський та тодішній директор музею М. Рильського Ніла Підпала 
звертали увагу читачів та дослідників творчості поета, що сторінки цієї справи – "це болючі й 
переконливі свідчення: звинувачувальні документи того, як у задушливій атмосфері тоталітарного 
режиму народжувалось таке потворне явище, як самообмова. Вона у той час ще не викликалася фізичним 
катуванням, голодом. Досить було певних погроз, а то й просто раз у раз повторюваних слідчими 
балачок про те, що зізнання у нескоєній провині нібито може піти на користь не тільки підслідному, а й 
державі, що обов’язок підслідного "розкритись", "розброїтись" перед суспільством задля найвищої мети. 
Так перетворювали брехню з остраху на брехню за переконанням" [5: 79-80]. 

Після арешту М. Рильського Освальд Бургардт, зрозумівши, що караючий меч завис і над його 
головою, як німець за національністю, емігрує до Німеччини. Під псевдонімом Юрія Клена він залишив 
нам у спадок хвилюючі розповіді про людські трагедії 20-30 рр. ХХ століття. У 30-х роках загинули  
М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара та сотні інших діячів українського письменства. 

Ув’язнення, щоденний допит, погрози, моральний тиск на поета, на жаль, негативно вплинули на його 
подальшу творчість. У 1932 році з-під пера М. Рильського вийшла збірка "Знак терезів", яка й засвідчила 
про злам поета та корозію його таланту. Поет уже закликав: 

Бійці, єднайтесь! Не дрімай стороже! 
Безкрилу тьму навіки переможе 
Визвольник людства – вільний пролетар! [6: 57].  
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У 30-роках один за одним з’являються твори культівські, декларативні і кон’юнктурні. Серед них 
"Пісня про Сталіна" (1936), "Ми збирали з сином на землі каштани" (1936), "Горький" (1936), "Москва" 
(1941), "Ленін з нами" (1942) та інші. 

Але, на щастя, ні погрози, ні моральна вакханалія 30-х, а потім і другої половини 40-х років, коли на 
Україну знову повернувся Каганович, на зламали М. Рильського, не привели до самознищення таланту, 
розкладу його особистості. 

У перші дні й місяці Великої Вітчизняної війни поет написав вірші "Україні", "Я – син країни Рад", 
"Вогонь, залізо і свинець", "Слово гніву", "Мати" і ін. У них відбивалися народні думи і прагнення, 
високий патріотизм воїнів і їх готовність до захисту рідної землі. 

Найвизначнішим твором періоду війни є невелика ліро-епічна поема-ораторія "Слово про рідну 
матір". Після декларативних віршів 30-х років поет уперше відкрито заговорив про рідну землю, про 
Україну, про її духовний потенціал, починаючи від "Слова о полку Ігоревім", творчості Г. Сковороди,    
Т. Шевченка, Лесі Українки, що утверджували віру в її незнищенність: 

Настане день, настане час – 
І розіллється знов медами 
Земля, що освятив Тарас 
Своїми муками-ділами, 
Земля, що окрилив Тарас 
Громовозвукими словами [7: 193]. 
Та радість розкутої творчості незабаром знову була потьмарена. Шельмування письменника 

розпочалося ще під час війни. Критиці "на рознос" були піддані його поеми "Мандрівка в молодість" і  
"Слово про рідну матір" тільки за те, що в них не згадувалось ім’я Сталіна. Заплановані книжки поезій 
"Неопалима купина" (1944), "Київ" (1944), "Весняні води" (1947), так і не побачили світу. На пленумах 
Спілки письменників і письменницьких зібраннях М. Рильського продовжують звинувачувати в 
українському буржуазному націоналізмі, зв’язках з Петлюрою, Грушевським і т.д. Якби великого 
погромника української творчої інтелігенції Кагановича не було відкликано у грудні 1947 р. до Москви, 
то, напевне, цькування М. Рильського, Ю. Яновського, І. Сенченка, А. Малишка та інших письменників 
завершилось би новими вироками. 

"Третє цвітіння" творчості М. Рильського, як відомо, ознаменовано збірками "Троянди й виноград" 
(1957), "Далекі небосхили" (1959), "Голосіївська осінь" (1959), "Зграя веселиків" (1960), "В затінку 
жайворонка" (1961), "Зимові записи" (1964). Їх поява – це справжній тріумф української літератури кінця 
50-х – початку 60-х років ХХ століття. Олесь Гончар назвав поезії збірки "Троянди й виноград" 
шедеврами видатного майстра, які могли б збагатити найбагатшу з літератур. У цих поезіях щирість 
почуття і юність серця на диво гармонійно поєдналися з мудрістю зрілої людини-гуманіста, що 
переймалася не тільки долею свого народу, але й усього людства. 

У поезіях останніх літ проявилися найкращі риси М. Рильського як людини і поета – "розумного 
садівника" у вічно зеленому і квітучому саду української поезії. 

Утверджуючи естетичний ідеал людини, поет знову звернувся до мистецьких і загальнолюдських 
цінностей, тобто до морально-естетичних ідеалів, з яких він і почав шлях у літературу. І, незважаючи на 
психологічний і моральний тиск, не зраджував їм до кінця своїх днів. 

Не можна не згадати і про те, як піклувався М. Рильський молодими письменниками, допомагав їм, 
захищав і радів кожному успіху молодої талановитої зміни. Багато "шістдесятників" завдячують 
М. Рильському і називають його Вчителем. Великий шанувальник творчості М. Рильського Дмитро 
Павличко, звертаючись до молодих авторів, у циклі Київських сонетів "Гранослов" писав: 

Учіться в нього, юні гранослови, 
В незграбній брилі думки віднайти 
Ясні і вперті лінії плити, 
Придатної для вічної будови, 
Приєднувати геніїв світи 
До володінь Тарасової мови; 
Коли ж похвал насунуться димове, 
Від їх трутизни очі берегти! 
Шануйте коми кожної пір’їну 
В розкриллях білих ста його томів, 
Що піднімали з урвищ Україну. 
Він так її любив і розумів, 
Що не загубиться у пітьмі тліну 
І на світанку вернеться домів [8: 71]. 
М. Рильський був не тільки неперевершеним українським поетом, захисником рідної культури, мови, 

пісні, природи. Його діяльність як ученого-академіка, етнографа, перекладача, публіциста, громадського 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 20. Філологічні науки 

 
138 

діяча – то окрема і ще не прочитана книга життя великого майстра, 110-річчя з дня народження, якого 
відзначає літературна громадськість у березні цього року. 
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Монастырецкий Л.С. Тернистые пути гранослова. 
К 110-й годовщине со дня рождения М.Т. Рильского. 

В статье прослеживаются некоторые аспекты творческого пути известного 
украинского поэта М.Т. Рыльского, который поддавался преследованиям со стороны 

власти в 30-х – 40-х годах ХХ  столетия. 

Monastyretsky L.S. Rough Life Ways of a Word-Coiner. Dedicated to 110th Anniversary of M. Rylsky’s Birthday 

The article traces some aspects of the creative road of a well-known Ukrainian poet M. Rylsky who was 
subjected to persecutions on the authorities’ part in 30-40-ies of the XX-th century. 
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ПРОВІДЕНЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ АСКЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ 
ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

На основі давніх українських текстів у статті простежується перебіг історичних подій, у яких автори 
шукають вияви духовної боротьби. 

Діалог культур виявляється в середньовічній хронографічній літературі України, зокрема через 
антиномічну взаємодію усної легендарної історії та християнської історіографії. Присутність 
легендарного образу поганського минулого засвідчує початкова частина "Повісті временних літ" з 
сюжетами про заснування Києва, покликання варягів, про перших князів київської династії. 
Християнська історія виявляється подоланням поганського минулого. Антиномічність образів княгині 
Ольги як мстивої язичниці, перейнятої прагненням відплатити древлянам за чоловіка, та побожної 
християнки, котрою вона повернулася з Константинополя, об’єктивно відображає загальну стратегію 
історичного дискурсу.  

Виміри історичного минулого й динаміка розвитку світу визначаються для свідомості українського 
автора візантійськими основами історіографічного дискурсу, закладеними Євсевієм Памфілом [1], 
Сократом Схоластиком, Созоменом. Посередниками в засвоєнні їхніх моделей в Україні були, як відомо, 
Іоан Малала та Георгій Амартол. З "Хроніки" Георгія Амартола переноситься до "Повісті временних літ" 
дещо видозмінена схема розподілу землі поміж Ноєвими синами [2; Ствп. 2-5]. Звідси ж запозичуються 
відомості про напад аварів і союзних їм слов’ян на Константинополь 7 серпня 626 р. [2; Ствп. 9], [3]. За 
Георгієм Амартолом руський літописець зображує шлюбні звичаї різних народів, порівнюючи їх із 
традиціями слов’янських племен та половців [2; Ствп. 10-11]. Упорядник Київського літопису 
звертається до нього як авторитетного джерела відомостей про незвичайні природні явища давнини (у 
статті за 1114 р. ) [2; Ствп. 278].  

Але функція використовуваного тексту не обмежується екзотичними відомостями про чужі звичаї та 
давно проминулі події. "Хроніка" Георгія Амартола, – а радше її анонімне продовження [4], – визначає 
параметри входження Русі до світового (звичайно, греко-римського) історичного процесу. Події 852 р., 
"л т .  s . т .   . индикта. е ı. наченшю Михаилу цс рьствовати. нача с  прозывати Руска  земл . 
  семъ бо оув дахом .  ко при  сем  цс ри приходиша Русь. на Цс рьград .  ко же писашеть в 
л тописании Гр цком . " [2; Ствп. 12], не найважливіші з погляду ані світової, ні вітчизняної історії, 
стають вододілом між передісторичними часами та присутністю Русі в писаній історії. Перша згадка про 
Русь на сторінках продовжувача твору Георгія Амартола перетворилася на точку відліку в системі 
історичних координат вітчизняного наративу.  

Присутність світового контексту і надалі забезпечується в "Повісті временних літ" епізодичними 
інтерполяціями відомостей з продовження "Хроніки" Георгія Амартола: про похід імператора Михаїла на 
болгар (858/6366 р.), початок царювання Василія (868/6376 р.), Лева і Олександра (887/6395 р.), напад 
мадярів на Болгарію (902/6410 р.). 

Це саме грецьке джерело допомагає уточнити відомості про напад війська Аскольда й Діра на 
Константинополь, коли "бж ественую ризу ст ы  Бц а. с п сьн ми изнесъше. в р ку  мочиша. 
тишин  сущи. и морю оукротившюс . абьє бур  с в тром  въста. и волнамъ великымъ въставшим  
засобь. и безъбожныхъ Руси корабл  см те" [2; Ствп. 15]. З неї вводиться до "Повісті временних літ" 
повідомлення про комету Галлея: " вис  зв зда велика на запад . коп инымъ  бразомъ" [2; Ствп. 
23]. За продовженням "Хроники" Георгія Амартола на доповнення сюжету про віщого князя Олега 
розповідається про чаклування Аполлонія Тіянського для обґрунтування висновку про бісівську природу 
цих чарів: "та же вс   слаблєниємъ Бж иимъ. и творєниємь б совьскымъ бываєть. таковыми вєщьми 
искушатис . нашє  прєславны  в ры. ащє твєрда єсть. искрь пребывающи Гс ви. ни нє влекома 
врагомъ. мєчетныхъ ради чюдесъ. и сотонинъ д лъ. творимомъ   рабъ и слугъ злобиє" [2; Ствп. 31].  

Вияв провіденційних мотивів історичних подій складає істотний елемент праці руських книжників. 
Історичний дискурс твориться як продовження біблійного тексту. Початок руської історії виводиться 
літописцем із поданої книгою Буття картини розселення Ноєвих нащадків у світовому просторі: 
"при ша сн ве Симовы въстосточны  страны а Хамовъı же сно ве полоуденнъı  странъı Афетови же 
сн ве западъ при ша. и полунощьны  страны.   сихъ жє . о . и дву  зыку. быс   зыкъ Словенескъ. 
  племени же Афетова. нар цаєм и Норци. иже суть Словен " [2; Ствп. 1-3].  
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Виділення в цьому просторі сеґменту, призначеного для Яфетових онуків, – наслідок Божого 
покарання за гріх самовпевненості, що спричинив поділ мов у Вавилоні.  

Сама поява слов’янського письма й сакральної мови на основі слов’янських говірок мотивується 
волею Провидіння й обґрунтовується біблійними тезами. Папа римський Адріян у статті за 898 (6406) рік 
говорить до критиків церковнослов’янської книжності: "Да с  исполнит  книжноє слово .  ко 
въсхвал ть Ба  вьси  зыци. другоє же вси възгл ють  зыкы различными величь  Би  .  кож  дасть 
им  ст ыи Дх ъ  в щевати. да аще кто хулить Словеньскую грамоту да буть  лучени   црк ве. 
дондеже исправ тс . ти бо суть волци а не  вц " [2; Ствп. 19].  

Прп. Полікарп робить дуже промовистий вступ до розповіді про прп. Прохора Лободника: "Якоже 
изволися челов колюбю Богу о своеи твари, на вся времена и л та промышляа роду челов ческому и 
полезнаа даруя, ожидаа нашего покааніа, наводить на ны овогда глад, овогда ли рати за неустроеніе 
сущаго властелина. Симь бо приводить Владыка нашь челов ческое нераденіе на доброд тель, на 
память д лъ неподобных, ибо д лающаа злаа и неподобнаа д ла предани будуть злым и немилостивым 
властелинам, гр х ради наших, но ни тіи уб жать суда: суд бо безъ милости не сътворшему милости" 
[5: 149].  

Історичний наратив вбирає в себе згадки про незвичайні та загадкові події, прихована символіка яких 
надає текстові напружености очікування на розкриття її сенсу. Єдина важлива інформація з 911 року, 
введена до літопису, – повідомлення про комету Галлея: " вис  зв зда велика на запад . коп инымъ 
 бразомъ" [2; Ствп. 23]. Під 1091 (6599) же роком наводиться аж два описи незвичайних знаків: 
сонячного затемнення й падіння метеорита [2; Ствп. 205].  

І якщо в цих випадках наслідки небесного знамення лишаються прихованими, то в статті за 1063 
(6571) рік знамення й наслідок пов’язуються цілком безпосередньо: "Того же л т . в Нов город  иде 
Волхово вьсп ть. дн ии. е . се же знамениє не добро быс  на. д . є. л т . погор  весь городъ" [2; Ствп. 
152]. Так само відразу коментуються вістки про нову появу комети Галлея 1066 р.: "в та же времена быс  
знамениє на запад . зв зда превелика. луч  имуши акы кровав . вьсход щи с вечера. по заход  
солънч немь. и быс  за. з . дн ии се же про вл ющи не на добро. по сем же. быша оусобиц  многы и 
нашестви поганыхъ на Руськую землю. си бо зв зда акы кровава. про вьл ющи крови пролитьє" 
[2; Ствп. 153].  

У зв’язку з розповіддю про загибель князя Олега за пророцтвом волхва літописець навіть включає до 
тексту коментар: "та же вс   слаблєниємъ Бж иимъ. и творєниємь б совьскымъ бываєть. таковыми 
вєщьми искушатис . нашє  прєславны  в ры. ащє твєрда єсть. искрь пребывающи Гс ви. ни нє 
влекома врагомъ. мєчетныхъ ради чюдесъ. и сотонинъ д лъ. творимомъ   рабъ и слугъ злобиє. в . є. и 
єще и женъı имєнємъ Гс нимъ про рчьствоваша н ции.  ко Валамъ и Саоулъ. и Каи фа. и б съ пакы 
изгнаша.  ко Июда. и сн ве Скевави оубо. и на нєдостоинии блгд тъствуєть многажды. да єтеры 

зд тельствуєть. ибо Валаа мъ чюжь б   боихъ жить  и в ры. но  баче св д тельство в немъ блгд ть 
ин хъ ради смотрени . и фара нъ таковыи б . но и тому пред будуща  показа. и Навходъносоръ 
законопреступныи. но и сему пакы по мноз хъ  сущих  посред  же града  кры т мь  вл  .  ко 
мнози прекостьни имуще оумъ. предъ  бразомъ Хс вымъ знаменають иною кознью. на прел сть 
чл вкомъ не разум ющимъ добраго.  ко же быс  Симонъ волъхвъ и Менердъ. и ни таковыхъ рад  по 
истин  реч . не чюдесы прельщати" [2; Ствп. 31].  

Інше пояснення причинно-наслідкових зв’язків знамення й знаменованої події подаються в 
літописній статті за 1065 (6573) рік з широким використанням матеріалів "Хроніки" Георгія Амартола і 
спробою типологічного узагальнення: "знамень  бо вь нбс и или вь зв здах или вь слн ци или 
птицами. или єтеромъ чимъ. не блг о бываєть. но знамени  сича. на зло бывають. или про влениє рати. 
или гладу. или на смр ть про вьл єть" [2; Ствп. 155]. Знамення, явлені 1102 р. на сонці, місяці та в 
образі заграви, виявляються добрими: "знамень  бо бывають.  во же на добро  во же на зло.  ко и си 
знамень  быша на добро. на пр идущее л то. вложи Бъ  мысль добру в Русьскии кн зи. оумыслиша 
дерзнути на Половц . поити в землю их . еже и быс " [2; Ствп. 252].  

А вже знамення небесного стовпа над Печерським монастирем за статтею з 1110 (6618) року набуває 
цілком містичної інтерпретації: "се же б ше не  гнь. но видъ анг льскыи. анг лъ бо сице  вл еть т . 
 во столпомъ  гненомъ.  во же пламеномь" [2; Ствп. 261], – і дає літописцеві підставу досить розлого 
викласти вчення про ангелів-хоронителів, спираючись і на біблійний текст, і на твори Отців 
(свт. Епіфанія Кипрського), і навіть на історичні повісті про Олександра Македонського. Завдяки цьому 
вдається не лише витлумачити конкретне знамення, але й надати оптимістичної перспективи історії, в 
якій небесний охоронець постійно пильнує всі створіння, народи й держави:  

"Ко всимъ тваремъ анг ли приставлени. тако же анг лъ приставленъ. къ которои оубо земли да 
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соблюдають. куюжьто землю. аще суть и погани. аще Бж ни гн въ будеть. на кую оубо землю. 
повел ва  анг лу. тому на кую оубо землю бранью ти то  нои земл  анг лъ не вопротивитс  
повел нью Бж ью.  ко и се б ше и на ны навелъ Бъ  гр хъ ради нашихъ иноплеменникы. поганы . 
и поб жахуть ны повел ньемъ Бж ьимъ.  ни бо б ху водимн аньеломъ. по повел нью Бж ью" [2; 
Ствп. 262-263]. 

Формою звільнення сюжету від обтяжливого впливу реального історичного контексту стає виведення 
їх у параметри церковного обряду. Церковний календар виявляє причетність реального історичного часу 
до понадреальної і непроминущої спасительної присутності у світі Божої благодаті. Цій меті відповідає 
церковне свято – "літургійний або містеріяльний спомин, що має на меті вчинити віруючого причетним 
священної сили цього святого, його особливої благодаті". І свято зі священної історії, і день пам’яті 
святого є в свідомості віруючих різними в ступені, але не в якості. І те, й інше є святом, "тобто 
самостійним і самодостатнім об’єктом літургійного торжества, священним днем, що вимагає 
відповідного літургійного оформлення" [6].  

Церковні свята виявляють особливу форму провіденційної присутності трансцендентної дійсності в 
реальній історії Руси. Прологом до тріумфальної перемоги руського війська над половцями стає 
святкування Благовіщення й Квітної неділі 1111 р.: "и поможе Бъ  Рускымъ кн земъ. и въздаша хвалу 
Бу  въ тъ дн ь. и заоутра субот  наставш  празноваша Лазарево въсресенье. Блг ов щень  дн ь. и 
похваливше Ба  проводиша суботу. и в нед лю прıидоша" [2; Ствп. 267]. Врятувавшись під час битви з 
печенігами 6 серпня 995 р., у свято Преображення, князь Володимир обіцяє спорудити церкву 
Преображення Господнього, засвідчуючи вирішальну роль Провидіння у своєму порятунку [2; Ствп. 
109]. Будівничий же Михайлівського Золотоверхого храму князь Святополк (Михаїл) Ізяславич, 
відсвяткувавши Пасху, хворіє й помирає [2; Ствп. 275], що в народних уявленнях могло оцінюватися як 
винагорода за побожне життя.  

Літописець, пояснюючи причини поразок руського війська в битвах з половцями 1093 р., з яких 
перша сталася на свято Вознесіння Господнього (26 травня), а друга – в надвечір’я дня пам’яті мучеників 
Бориса і Гліба (23 липня), знаходить у цих поразках свідоцтво Божої опіки: 

"се на ны Бъ  пусти поганы . не милу  их . но насъ казн  да быхом с  вост гнули   злъıхъ д лъ. 
симь казнить ны. нахоженьемь поганыхъ. се бо есть бо батъгъ. Божии. да н коли смıрившес  
оуспом немс    злаго пути. сего ради во праздникы Бъ  намъ наводить с тованье.  коже с  створи в 
се л то. первое зло на вознесенье. оу Трепол . в . оу на празникъ Бориса и Гл ба. иже есть праздникъ 
новои Рускъıи" [2; Ствп. 213].  

У передсмертній молитві св. князя Гліба, котру він виголошує в Несторовому "Читанні про Бориса і 
Гліба" в мить загибелі, він встигає пригадати: "се бо, о Владыко, яко древле в сии день Захарья заколенъ 
бысть пред требником Твоим, и се нын  азъ закланъ быхъ предъ Тобою, Господи". Події відбувалися 
5 вересня, в день пам’яти пророка Захарії, батька Іоана Хрестителя, вбитого, за переданням, між храмом і 
жертівником [7]. Про цю смерть згадував Сам Ісус Христос, звертаючись до книжників і фарисеїв із 
застережливими словами, безперечно, відомими прп. Несторові: "Щоб спала на вас уся праведна кров, 
що пролита була на землі, від крови Авеля праведного, аж до крови Захарія, Варахіїного сина, що ви 
замордували його між храмом і жертівником!" (Мт. 23:35). Очевидно, печерський літописець бачить 
свого героя поміж тими мучениками, чия кров пролилася від часів праведного Авеля.  

Коли військо князя Юрія Довгорукого стояло під Луцьком, його син Андрій Боголюбський зазнав 
небезпеки, оточений противниками. Але він був чудовно врятований святим вмч. Федором Тироном, 
день пам’яті котрого вшановувався тоді: "и помолис  Бу  и въıнзе мечь свои. и призва на помочь соб  
ст го мчка Θедора. и по в р  его избави Бъ . и ст ъıи Θе доръ безъ вреда. и бъıс  бо пам т  ст го 
Θедора въ тъ дн ъ" [2; Ствп. 390]. Дружина князя Ігоря Святославича спочатку захопила половців 
зненацька на Петрів день, а потім здобула перемогу в день пророка Іллі. "Тако поможе Бъ крс тьаномъ. 
вь дн ь ст го прр ка Ильи" [2; Ствп. 569], – констатує літописець.  

Літописець шукає містичного сенсу того, що руське військо зазнало поразки від половців у битві на 
річці Стугні в день Вознесіння Господнього, 26 травня 1093 р., а на річці Желяні під Торчеськом – 
24 липня, напередодні дня пам’яти свв. Бориса і Гліба, що вважалися покровителями Руської землі й 
княжого роду. Пояснення знаходиться в книзі пророка Амоса: "сего рад про ркъ гл ше. и пр ложю 
праздникъı ваша оу плачь. и п сни ваша в рыданье" [2; Ствп. 213] (Амос 8:10 – "І оберну ваші свята в 
жалобу, а всі ваші пісні в голосіння").  

Шанування свят у народній релігійності Середньовіччя могло набувати забобонного характеру, 
здобуваючи певну автономність стосовно святкованих подій. Чернігівський єпископ Онуфрій заклинає 
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клятвопорушників: "аще кто сего крс тьного ц ловани  състоупить. а прокл тъ боудеть. гс дьскима. 
в ı. празникома" [2; Ствп. 324-325].  

У Київському літописі (Хлєбниковське зведення) натрапляємо на цікавий випадок вживання грецької 
назви свята: "великыи князь Кыевскыи, Изяславъ. Мьстиславич. на ставровь д(е)нь. и тако б  велми 
болен. И преставися великыи княз кіевьскыи" [2; Ствп. 469-470, варіянт 1]. "Ставрів день" (грецьк. 
σταυρος – хрест) – очевидно, Воздвиження Чесного Хреста (14 вересня). Важко визначити, наскільки 
характерним для церковної свідомості було використання цієї назви, але в усякому разі вона засвідчує 
дальшу присутність грецької релігійної традиції в церковному житті Київської митрополії.  

Особливе місце в календарі займає постовий час – період співпереживання Христових страждань і 
духовного проходження шляху з країни рабства гріху до обраної землі спасіння. Смерть у ці дні князя 
Всеволода Ярославича виявляється суголосною переживанню страждань і смерті самого Спасителя: 
"нед . сущи тогда срс тьн и. ї дн и сущу тогда четвергу великому. вонже положенъ бъıс  оу гроб  оу 
велиц и цркв и ст ъı  Софь " [2; Ствп. 207]. Натомість княжі чвари й порушення хресного цілування 
постового часу виглядають особливо відразливо [2; Ствп. 240; ствп. 690]. Жорстокість війська Андрія 
Боголюбського, що грабувало Київ 1169 р., у літописній статті за 1171 (6679) рік посилюється 
усвідомленням того, що все це діється на початку Великого посту: "и не бъıс  помиловани . никомүже 
ни  күдүже црк вамъ гор щимъ. крс ть номъ оубиваемомъ другъıм  в жемымъ. женъı ведоми бъıша 
въ пл нъ. разлучаеми нужею   мужии своих . младенци рыдаху зр ще мт рии своихъ. и вз ша 
им нь  множьство. и црк ви  бнажиша иконами и книгами. и ризами и колоколы. Изнесоша" [2; Ствп. 
545].  

А ось руське військо, що ним опікуються небесні сили, здобуває славну перемогу над незліченними 
ордами половців саме в апогей постового часу, на початку Страсного тижня 1111 (6619) року [2; Ствп. 
267-273].  

Прп. Феодосій, за житієм, залишає на час посту монашу спільноту й усамітнюється в печері: "отъходя 
въ постьныя дьни въ пр ж реченую пещеру и оттуду пакы многашьды, якоже того не в дущю 
никомуже, въ нощи въставъ и, Богу того съблюдающю, отходяаше единъ на село манастырьско, и ту 
уготован  сущи пещер  въ съкръвен  м ст , и никомуже того в дущю, пр бывааше въ ней единъ до 
вьрьбьныя нед ля, и такоже пакы пр идяше пакы въ нощи въ пр жереченую пещеру, и оттуда въ 
пятъкъ вьрьбьныя нед ля къ братии излазяаше, якоже т мъ мьн ти, ту ему пр бывъшю въ постьныя 
дьни" [8].  

Цілком у вимірах монашої моралі суворі моральні уроки пережитих лих літописець інтерпретує як 
вияв особливої Божої ласки, не тільки заслужені людськими гріхами, ухилянням від Божих заповідей, 
але й зумовлені незмірним людинолюбством Творця, котрий карає народ уже в цьому житті, аби 
врятувати від кари в житті майбутньому: "тако же ны вıд  неправо пр бывающа. нанесе намъ. сущюю 
рать (и) скорбь. да хот ще и не хот ще и вс ко в будущии в къ  бр щемь млс ть. дш а бо зд  
казнима. вс ку оу будущии в къ.  бр щемь млс ть ї лготу   мукы. не мьстить бо Гь  двоич    томь" 
[2; Ствп. 215].  

Апелюючи до євангельських сповіщень про майбутні випробування, що, на його переконання, 
переживалися тоді Руссю, Серапіон нагадує про можливість врятуватися від лих, зрозумівши їхні 
причини й виправивши своє життя: "Аще отступимъ скверныхъ и немилостивыхъ судовъ, аще 
прим нимься криваго р зоимьства и всякого грабленья, татбы, разбоя и нечистаго прелюбод иства, 
отлучающа от Бога, сквернословья, лж , клеветы, клятвы и поклепа, иныхъ д лъ сотониных, — аще 
сихъ прем нимся, добр  в д : яко благая приимуть ны не токмо в сии в къ, в будущии, самъ бо 
Господь рече: "Обратитеся ко мн , обращюся к вамъ, отступите от вс хъ, аз отступлю, казня вы" [9].  

Падіння Єрусалиму, захопленого мусульманами 1187 р., викликає в літописця звернення до біблійної 
історії, де шукаються причини і наслідки трагічної події: 

"Аще во дн и наша преда Гс ь градъ Ерс лмъ ст ъı безаконьнъıмъ т мь Агар номъ да кто св сть 
оумъ Гс нь кто ли св сть таина  его створена .  бр таемь бо в соудиискихъ книгахъ  ко Ильи 
жерцю. во дн и  нъı соуд щю во Изр ли. и возиидоша иноплеменьници на Рс лмъ. и вземши дщицю 
скрижали зав та Гс н . оуполчившес . и возиидоша на бои во стр тение имъ. Бо у же тако 
попоустившю гн въ свои. на Изр л . и поб жени бъıвше Изрл т ни   иноплеменьникъ. и ст ню 
зав та Гс н  пл ниша. и ни по колиц хъ л тъ.  коже испов дають. црс къı  книгъı.  п ть 
возвратить Гс ь скрижали зав та Гс н  во Иерс лмъ. пред нима же бг о ц ь Дв дъ весели  
исполнис . скакаше игра . намъ же оукоренъıмъ соущимъ. поносъ приимающимъ   безаконыхъ т хъ 
Агар нъ. и чающе есмъı Бж и  блгд ти. и лика преславна" [2; Ствп. 655-656].  

Визначаючи часові межі походу князів Володимира Мономаха й Святополка Ізяславича на половців, 
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літописець вказує, що вони вирушили в похід "в нед лю... в нюже хрестъ ц лують" (тобто в 
Хрестопоклонну, третю неділю Великого посту), в наступну ж середу на Ворсклі "хрестъ ц ловаша. и 
възложиша всю свою падежю на хрестъ. со многими слезами. и  туд  приидоша многи р ки. въ. s . 
нед ль поста" [2; Ствп. 266]. Долання постового часу формує, таким чином, складний просторово-
часовий зв’язок з доланням найскладніших прострових бар’єрів руського Лівобережжя – річок.  

Мить смерті як зустрічі з вічністю стає центральною подією в житті персонажа, що відображається в 
її наративній інтерпретації. Святі Борис і Гліб зустрічають смерть з мужністю й тривогою, молячись за 
убивць і передаючи себе в Божі руки. Київський літопис детально описує останні випробування св. князя 
Ігоря, підсумовуючи його подвиг характерною мартирологічною формулою: "в рүц  Би и преда дх ъ 
свои. и съвл къс  ризъı тл ньнаго чл вка. и в нетл ньноую. и многострс тьноую ризоу  болкъс  
Хс а   негоже и в нцас  въсприемъ мч ни  нетл ннъıи в нечь. и тако к Бо у  иде" [2; Ствп. 353]. 
Смерть для жорстокого світу стає радісною зустріччю з Богом.  

Прп. Феодосій заздалегідь дізнається про день смерти, відкритий йому під час постової молитви, й 
повідомляє: "въ суботу, по възитии сълньця, душа моя отлучиться от т лесе моего" [10]. Він фізично 
страждає, дбайливо дає настанови на майбутнє, повчає братію, – але зрештою заспокоюється в молитві й 
помирає зі словами: "Благословленъ Богъ, аще тако есть то: уже не боюся, нъ паче радуяся отхожю св та 
сего!" [10: 390]. Урочисто сумним виглядає прощання князя Ярослава Мудрого з родиною в літописній 
статті за 1054 (6562) рік. Він дає останні настанови синам, установлює порядок успадкування княжої 
влади й віддає Богові душу в святий постовий час в оточенні дорогих людей [2; Ствп. 149-150].  

Натомість убивця святих Бориса і Гліба, князь Святополк Окаянний, невпинно тікає від уявної 
загрози до останнього дня, помирає в чужій землі в стражданнях і муках: "єго же и по правд   ко 
неправ дна. суду пришедшу. по  шестьвии сего св та. при ша муки сего  каньнаго. Ст ополка. 
показываше.  в  послана  пагубна  рана. вь смр ть немл твно вьгна. и по см рти в чно мучимъ 
єсть. и св занъ єсть же могила єго в пустыни тои и до сихъ дн ии. исходить же   неи смрадъ золъ" [2; 
Ствп. 132]. 

Хоча загибель на полі бою і не може включати мотивів, що засвідчили б побожне прощання з життям, 
але вона сприймається зазвичай як побожний подвиг, коли війна провадилася за гідні християнина цілі. 
Так інтерпретується смерть князя Ізяслава Ярославича в літописі: "по истин . аще что створилъ єсть на 
св т  семь. етеро согр шенье  дастьс  ему. зане положи главоу свою за брат  своего. ни жела  
болша  части. ни им нь  хот  болшаго. но за братню  биду.   с ковыхъ бо и Гс ь реч . [Болша сеа 
любве никтоже иматъ,] да кто положить дш ю свою за други сво  (Ін. 15:13)" [2; Ствп. 194].  

Причинно-наслідкові зв’язки історичних подій часто досить прямолінійно виявляють для середньо-
вічного письменника дію Божого Провидіння.  

Гоніння на монахів, розпочате польським королем Болеславом у помсту за непохитну відмову 
прп. Мойсея Угрина знехтувати обітом чистоти, за словами прп. Полікарпа, обертається раптовою 
смертю самого короля, народними заворушеннями й загибеллю в них шляхтянки, котра зазіхала на 
Мойсеєву цноту: "Богъ же сътвори отмьщеніе рабом своим въскор " [5: 148]. Спогад про це лихоліття 
використала дружина князя Ізяслава Ярославича для застереження проти княжого гніву на печерських 
монахів за постриг Варлаама і Єфрема [5: 148-149].  

Причина трагічної загибелі князя Ростислава Всеволодовича в річці Стугні – події, що вельми добре 
закарбувалася в історичній свідомості Русі [11], – знущання князевих слуг над прп. Григорієм 
Чудотворцем та вбивство святого, потопленого в Дніпрі за наказом князя Ростислава. "Ростиславъ же 
утопе съ вс ми своими вои, по словеси блаженаго Григоріа: им же бе, рече, судом судите – судится 
вам, в ню же м ру м рите – възм риться вам" [5: 138].  

Напади половців, голод і злидні за часів князя Святополка Ізяславича (вел. кн.: 1093-1113) 
пояснюються прп. Полікарпом насильством, що його чинив Святополк руській аристократії [5: 149].  

І так, простежуючи перебіг історичних подій, середньовічний автор шукає в них вияви духовної 
боротьби, протистояння волі Провидіння та сил зла, що породжують війни, суспільні потрясіння, інші 
лиха. Історичний процес здійснюється в пошуку людством свого місця в цій боротьбі, через 
проходження особистостями іспитів їхньої християнської зрілості. Аскетична свідомість монаха-
літописця шукає і в історії реалізації ідей християнського подвижництва. Погляд у минуле засвідчує для 
історіографа тяглість протистояння сакрального чинника руйнівним імпульсам, позірна невідворотність 
дії яких нейтралізується лише завдяки невпинному і всемогутньому входженню до земної історії сили 
Божої благодаті. 
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На основе древних украинских текстов в статье прослеживаются сюжеты исторических событий, в 
которых авторы ищут проявления духовной борьбы. 

Archbishop Igor Isichenko. The Providential View on History in the Ukrainian Ascetic Script of Middle Ages 

With focus on ancient Ukrainian texts the article addresses the plots of historical events in which authors seek 
displays of spiritual life. 

 



 

© Голубовська І.В., 2005 
145 

УДК 821.161.2 (092)"19" 
І.В. Голубовська, 

кандидат філологічних наук, в.о. доцента 
 (Житомирський державний університет) 

АГІОГРАФІЧНІ ТРАДИЦІЇ У ПРОЗІ  НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ  
(на матеріалі оповідання "Свята Христина (її життя та діла)") 

Предметом аналізу статті є авторські способи художнього осмислення житійних традицій у малій 
прозі Наталени Королевої   

Євангельська тема посідає одне з головних місць у спадщині Наталени Королевої. Християнські 
мотиви наявні в більшості творів письменниці, що пояснюється її католицьким світосприйняттям. 
Погляди повістярки яскраво відбилися в прозовому набутку, котрий можна умовно назвати 
християнсько-моралізаторським, або євангельським, бо в основу більшості таких творів покладено 
тексти Нового Завіту. 

В останні роки інтерес до християнсько-моралізаторської спадщини Наталени Королевої пожвавився. 
Так окремі аспекти проблеми висвітлені в публікаціях В. Антофійчука [1; 2; 3], О. Мишанича [4], 
І. Набитовича [5], А. Шпиталя [6]. Найчастіше сучасні науковці звертаються  до повісті "Quid est 
veritas?", рідше – до збірок "Інакший світ", "Во дні они". Представлена стаття є першою спробою 
комплексного історико-теоретичного аналізу оповідання Наталени Королевої "Свята Христина (її життя 
та діла)", і це дає підстави вважати обрану наукову проблему новою й актуальною. 

Загальновідомо, що Біблія весь час була джерелом натхнення для діячів світового мистецтва. Завжди 
спиралася на Св. Письмо й українська література: уже в найдавніших перекладах, літописах, повчаннях 
виразно простежується нерозривний зв’язок світського й церковного письменства. Творчість кращих 
вітчизняних літераторів, від Нестора, Іларіона, Володимира Мономаха, Г. Смотрицького, І. Вишенського, 
З. Копистенського, Л. Барановича, Д. Туптала, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди до М. Гоголя, 
М. Костомарова, П. Куліша, Т. Шевченка, І. Франка, О. Пчілки, Л. Українки та письменників ХХ ст., 
тісно пов’язана з біблійними мотивами.  

Проте в період 1917 – 1991 років розвиток традиційної для красного письменства тематики сильно 
послабився, адже Наддніпрянська Україна опинилася у складі Радянського Союзу, де войовничий атеїзм 
став державною політикою. За таких умов годі говорити про розвиток традицій інтерпретації текстів 
Святого Письма в українській радянській літературі. Лише екзильні українські письменники, котрі 
опинилися поза згубним впливом антидуховності, могли вільно зверталися до книг Старого та Нового 
Завіту. Неповторним естетичним сприйманням євангельських мотивів позначені твори Є. Маланюка, 
Б.-І. Антонича, О. Ольжича, Б. Лепкого, К. Гриневичевої, Л. Мосендза, А. Лотоцького та ін. Своє 
самобутнє слово спромоглася сказати й Наталена Королева. 

Крім того, письменниця виявила послідовний інтерес й до тематики, так чи інакше пов’язаної з 
агіографією. Свідченням цього стали оповідання Наталени Королевої про Святих Варвару та Христину, 
"Центуріон", "Дев’ята", "Зустріч" (зб. "Інакший світ"), а також чимало "Легенд старокиївських". 
Літераторка створила пам’ятну галерею праведних героїв, здатних вірно служити Спасителю: Лазар, 
Марта й Марія Магдалина ("Quid est veritas?"), княгиня Ольга та її онук Володимир, Преподобні Антоній 
та Феодосій Печерські, папа Климент ("Легенди старокиївські"), папа Марцел, Фільомена й Наталена 
("Інакший світ") та ін. 

Можливо, таке зацікавлення агіографістикою пояснюється бажанням Наталени Королевої показати 
пересічним людям взірець праведного життя, повернути їх у лоно Господа. Окремі з названих творів 
були зорієнтовані на простого українського читача, й особливо прикметно це проявилося в її книжках 
"Житіє Святої Великомучениці Варвари", "Свята Христина (її життя та діла)".  

Іван Огієнко, видавець "Житія Святої Великомучениці Варвари", щиро дякував письменниці за 
прагнення "прислужитися бідному й мало освіченому рідному народові нашому" [7: 164]. Особливе 
захоплення в Митрополита Іларіона викликала бездоганність мови та легкість викладу твору, його 
доступність селянам [8: 177]. 

Шляхетній справі народної просвіти цілком підпорядковане й оповідання "Свята Христина (її життя 
та діла)" (1930 р.) [9]. Жанрова специфіка твору визначається синкретичним поєднанням форми 
оповідання з деякими елементами житія. Свій твір Наталена Королева присвятила хрестительці Грузії, 
чиє справжнє ім’я залишилося невідомим. Слово "Христина" письменниця тлумачить як помилку, 
пов’язану з нерозумінням місцевим населенням мови загадкової бранки. За авторською версією, її 
героїня назвала своє віросповідання, а грузини засвоїли його як ім’я.  

Аналізований твір є спробою художнього відтворення Христининого життєпису. Однак літераторка 
не звертається до белетризованої біографії, тому що така форма була б не дуже доречною в тексті про 
канонізовану святу. Тож Наталена Королева розробляє новий різновид оповідання, в якому виразно 
простежуються агіографічні елементи. Це виявляється у виборі головної героїні – хрестительки Грузії, 
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котру за її заслуги церква проголосила Рівноапостольною; у виразному акцентуванні на праведності 
дівчини та в її подвижницькому пропагуванні християнського віровчення.  

Окремо слід виділити єдиний у творі епізод, пов’язаний із важливим житійним атрибутом, – чудесний 
порятунок царя Міріяна від неминучої загибелі після звертання до Господа. Ще Г. Федотов визначив 
"тверезість" та "стриманість" специфічною ознакою саме давньоруських агіографій у порівнянні з 
відповідними латинськими зразками. Дослідник звернув увагу на те, що навіть необхідні в житії святого 
чудеса подаються дуже скупо [10: 222]. Така ж особливість притаманна й аналізованому твору Н. Ко-
ролевої, адже в її оповіданні представлений лише один "чудесний" епізод, і він не стосується, принаймні 
безпосередньо, головної героїні.  

Власне, можна говорити про письменницьку позицію: у творах Королевої, персонажами яких є 
канонізовані святі, фантастичний елемент практично відсутній. При такому авторському трактуванні на 
перший план висувається подвижницька діяльність святого, а не чудеса, з ним пов’язані, – і отже, є 
наявним акцентування на земному служінні Господові й людям, що відповідає духу давньої агіографії, 
особливо її "княжого" різновиду.  

Виразно простежуються житійні елементи й на рівні поетики твору. Серед провідних рис 
давньоруської агіографії Д. Лихачов виділив абстрагування, викликане спробами побачити в усьому 
"тимчасовому" й "тлінному", в явищах природи, людського життя, в історичних подіях символи й ознаки 
вічного, позачасового, духовного, божественного [11: 102]. До такого давнього прийому звертається у 
своєму оповіданні й Н. Королева. Характерною рисою її творчої манери є моделювання конкретно-
історичного тла, яке надає книжкам письменниці особливої достовірності; проте в "Святій Христині" 
авторка змінює ракурс зображення. Сюжет аналізованого твору розвивається в Грузії, і власне, тільки 
така географічна прив’язка є рисою конкретики (мова ж бо йде про хрестительку цієї країни). Крім того, 
оповідання позначено рисами позачасовості. Дослідники вже звертали увагу на те, що певна 
схематизація відповідає законам агіографічного стилю, адже житіє не має бути твором місцевого 
характеру; воно адресоване всьому християнському світу1.  

У центрі оповідання перебуває постать Святої Христини, яка поєднує в собі дівочу ніжність і 
тендітність із неабиякою силою духу й непохитною вірністю своєму ідеалові. Провідними прикметами 
характеру Христини Н. Королевої є доброта й смиренність; для підкреслення цих рис авторка задіює 
словосполучення "лагідна вдача", "дивна покора"; її героїня, бідна полонянка, "зі всього була вдоволена, 
за все Господа Бога свого хвалила" [9: 5].  

Проголошені Спасителем любов до ближніх, смиренність, доброта є стрижневими рисами характерів 
усіх християнських святих, зображених письменницею; і таке сприймання відповідає традиціям 
давньоукраїнської агіографістики. Наприклад, Г. Федотов, аналізуючи житіє Феодосія Печерського,  
відмітив  постійне  авторське на смиренності й лагідності святого [10: 62].  

Наталена Королева також змальовує преподобного Феодосія в дусі Києво-Печерського патерика, 
адже її герой завжди лагідний та ясний. Навіть у кульмінаційний момент екзорсизму "на чолі ігумена 
виступають дрібні, блискучі краплини поту: білі пальці починають тремтіти, однак очі світяться тим 
самим незмінним, спокійним і певним вогнем" [13: 535]. Письменниця робить акцент на душевній  
гармонії її персонажів, в якій реалізується непохитна віра в Ісуса Христа, – і таке сприймання теж є 
характерною ознакою української агіографії. 

Отже, в її творах про канонізованих святих простежуються традиції давно розвинених жанрів: спосіб 
відбору матеріалу, лапідарність, специфіка творення образів, елементи поетики. Проте жанрова 
своєрідність "Святої Христини" не обмежується виключно житійними елементами; це оповідання, в 
якому, опріч агіографічних, реалізуються й євангельські та фольклорні мотиви.  

Так, характеризуючи головну героїню, Н. Королева спирається на деякі новозавітні традиції. Зокрема 
авторкою обігрується євангельський образ вівці: письменниця припускає, що невільницю "купили десь 
на базарі, як тиху овечку" [9: 2]. Багатозначне порівняння виводить читача на кілька планів сприймання. 
У буквальному розумінні дівчину, наче худобу, продали в рабство, – і таке бачення увиразнює 
жорстокість формули "людина = товар". Крім того, на асоціативному рівні образ вівці тісно пов’язаний із 
Новим Завітом (варто згадати хоча б символічне "Христос – Пастир добрий" чи притчу про заблудлу 
вівцю). До того ж невипадково поруч зі словом "овечка" вживається епітет "тиха", бо "тихою овечкою" 
можна назвати й саму Христину. Тим сильніше враження справляє подвиг цієї героїні, котра лагідністю й 
добротою змогла навернути до праведної віри грузинський народ.  

На  специфіку  твору  вплинула й орієнтація на народного читача, що передусім відбилося в 
активному звертанні авторки до засобів фольклорної поетики. Так письменниця застосовує тавтологічні 
повтори: далеко-широко, чутка-вість, чужинка-бранка, пани-князі, прибічники-придворні; постпозитивні 
епітети: недуга смертельна, ліки людські, посланці царські, чужинці славнозвісні, життя праведне тощо. 
Подеколи Наталена Королева вдається й до ритмізованої прози, наприклад: "Ще й молитви своєї 
Христина не докінчила, а вже вчула цариця, що болість її вщухає, недуга минає, здоровля їй вертається" 
                                                        

1 Див., наприклад, "Історію української літератури від доби реалізму" Д.Чижевського [12:  96 – 97]. 
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[9: 10 – 11]. Можливо, саме на читача з народу розраховані й численні авторські уточнення. Ось так, 
наприклад, письменниця пояснює звання "Рівноапостольна": "…бо-ж як учні Христові – Апостоли, – так 
само й вона поширювала правдиву віру поміж людьми" [9: 15]. 

В аналізованому оповіданні проявилися й такі прикметні для всієї спадщини Королевої особливості, 
як-от: "екзотична" тематика, що реалізується у виборі героїв, місця й часу подій; виразні феміністичні 
мотиви (у коментарях про тяжке життя грузинського жіноцтва); нарешті, проголошення невмирущості 
християнського віровчення.  

Тож оповідання Наталени Королевої "Свята Христина (її життя та діла)" є переконливим свідченням 
багатого, ще до кінця не розкритого, мистецького потенціалу житійної літератури, а також жанрово-
тематичних можливостей агіографії в модерному письменстві.  
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Предмет анализа статьи – авторские способы художественного  осмысления житийных традиций в 
малой прозе Наталены Королевой.   
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(on the Basis of the Novel "Svyata Hrystyna (Her Live and Acts)") 

The article analyses the author’s means of literary understanding of life traditions in 
Natalena Koroleva’s small prose. 
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НАЗВИ ДЕТАЛЕЙ СОРОЧКИ У ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОГО ПОЛІССЯ 

У статті з позицій етимології, деривації та локалізації  проаналізовано  назви деталей сорочки, 
зафіксовані автором у середньополіських говірках. Відзначено, що їх  наявність чи відсутність  була 

зумовлена кроєм такого різновиду одягу.   

Дослідження номінації явищ традиційної матеріальної культури різних регіонів України виступає 
сьогодні на перший план. Це зумовлено тим, що ряд лексем зникають з активного вжитку, оскільки 
перестають існувати самі реалії, багато назв розширюють, звужують чи змінюють свою семантику, що веде 
до зрушень у їх семантичній структурі. 

У зв’язку з цим тематична група лексики одягу в різних говіркових масивах нашої країни була 
предметом наукового зацікавлення учених-діалектологів (праці Ф. Бабія, Г. Мартинової, Л. Пономар, 
К. Глуховцевої, Н. Пашкової, Н.  Клименко, Л. Тищенко та ін.), які поряд з іншими елементами народного 
костюма звертали увагу і на номінацію сорочки та її деталей. 

Це зумовлено тим, що сорочка є одним з найдавніших елементів народного костюма. До початку 
XX ст. вона була єдиним видом натільного жіночого та чоловічого одягу. Як зауважує О. Воропай, 
стародавні слов’яни, що жили на території сучасної України, носили довгі, по коліна, а то й нижче колін, 
білі полотняні сорочки, які одягалися безпосередньо на тіло й завжди поверх штанів, на випуск; вони 
мали стоячий комірець, навколо якого було багато зборів, розріз посередині грудей, рукава на чохлах і 
теж зібрані в збори [1: 370]. Крій чоловічої та жіночої сорочки був схожий, тільки жіноча часто мала 
більшу довжину. Оскільки Середнє Полісся є архаїчною територією, то тут збереглося багато 
стародавніх елементів у матеріальній культурі, що позначилося на номінації її явищ і є надзвичайно 
актуальним для сучасного мовознавства в цілому і діалектології зокрема. 

На досліджуваній території побутували два основні різновиди сорочок – додільні, пошиті з одного 
суцільного шматка полотна, і з підточкою, які шили з двох шматків різного за якістю полотна і були відомі 
як українцям, так і білорусам та росіянам [2: 602]. Номінація різних видів сорочки в середньополіському 
діалекті вже була предметом нашого дослідження [3]. Мета цієї розвідки – проаналізувати деталі такого 
різновиду одягу.  

Саме крій сорочки зумовлював наявність чи відсутність певних її елементів. Основними деталями 
сорочки були ластки ‘чотирикутні шматки матерії, які вшивали в рукав сорочки під пахвою’, підоплічки 
‘підкладки в чоловічій сорочці на плечах’, прирамки ‘вставки на плечах чоловічої сорочки, що нагадують 
погон’, коміри ‘частини сорочки, що облягають шию’, манжети ‘кінцеві частини рукава сорочки’, рукави 
’частина сорочки, розташована безпосередньо на руках‘ тощо. 

Сема ‘чотирикутний шматок матерії, який вшивали в рукав сорочки під пахвою’ у середньополіських 
говірках представлена лексемами, похідними від псл. коренів: *-sta-(ўс\таўка, \вустаўка, ус\таўка, 
\устаўка); *las-(t)  (\ластка, \лас´т´івочка (< ластівка), \ласточка (< ластка), \ластоўка, \ластовиц´а (< 
ластівка); *klin- (кл і́н, клиін, клиі\нок, кл´і\нок, кли\нок (< клин); *rTkъ- (п’ід\ручник); *latъ- (латка) (точну 
локалізацію, семантичну структуру лексем і фонетичні варіанти див.: Гримашевч Галина. Словник назв 
одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. – Житомир, 2002. – 184 с.). 

Назва ўс\таўка мотивована способом приєднання до виробу, утворена від вставити – вставляти. На 
думку українських етимологів, слово ластка (ластівка) є не зовсім ясним. Можливо, як і назва птаха 
лáстівка, воно походить від псл. *lasъ ‘темний, з білою плямою чи (латкою) під черевом чи грудьми’; 
зіставляється також з лáтка, латáти [4: ІІІ: 198]. Блр. етимологи вважають назву перенесенням за 
схожістю з ластівка ‘пташка’ [5: V: 247-248]. Одначе правильнішим буде вважати мотиватором псл. корінь 
*las(t)-, спільний і для ластівки, і для ласиці, оскільки в синонімічній парадигмі назв ‘уставка’ є і ластка, і 
ласка (останннє без дієрезу). Слово клин є спільнослов’янським [4: ІІІ: 461], утворене від *kolti ‘колоти’ 
[6: II : 225-227]. Вторинна назва виникла на основі зовнішньої схожості частини одягу до клина [5: V: 62-
63]. Назва п’ід\ручник (< підручний) мотивована місцем розташування реалії, \латка – формою деталі. 

Вставка на плечах чоловічої сорочки, що нагадує погон, представлена назвами, які мотивовані: 

1) способом приєднання деталі до виробу: \устаўка, вус\таўка, \устаўк’і, \в’істаўк’і < вставити, 
ў\шиўка  < вшивати;  

2) місцем розташування деталі в одязі: пу\доплечка (< під і плечем [5: VIII: 100]), п\лечко, п\леч’і, 
нап\лечниік, нап\л´ечн і́к’і (< на(д)плічний), надп\леч’:е (< над плечем), при\рамок, пр і́\рамк’і, \рамочок, які 
споріднені з рамо ‘плече’ [7: 309]; 
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3) формою деталі: ку\точк’і (< куток < кут), по\лик (< пол). Лексема по\лик (по\лика, поли\ки) у 
досліджуваних говірках відома з кількома значеннями. Слово полик генетично пов’язане з полка (пілка). 
Форми з кореневим вокалізмом -а- та -у-, очевидно, діалектні. 

Стрічка тканини, за допомогою якої тримається сорочка на плечах, має назви ш\леǐка (фонет. вар. 
ш\л´ẹǐка, ш\л´еǐка) < шлея, бре\тел´ка (фонет. вар. бри\тел´ка) < бретеля. Назва ш\леǐка на позначення цієї 
деталі сорочки відома в усіх обстежених говірках, причому вона є давнішою, переважає у мовленні людей 
старшого віку. Слово шлейка є дериватом від шлея, яке, очевидно, запозичене з форми, близької до двн. silo 
[8: IV: 454]. Назва бре\тел´ка є порівняно новішою, переважає у мовленні представників молодшого 
покоління. Слово запозичене з фр. мови через рос. і пол. посередництво [4: І: 253]. 

На позначення рукава сорочки в усіх говірках зафіксовано назву ру\каў < рука. Зрідка на півночі 
Житомирщини та у говірках Білорусі відома лексема рука\во (с.р.). В основі назви лежить МО ‘місце 
розташування деталі’.  

На обстеженій території переважали сорочки з манжетами, як і на інших територіях України та Білорусі 
[9: 227-228]. Кінцева частина рукава сорочки має назви чо\хол, чох\ла (ж.р.), чох\ло (с.р.), \чохлик (< чохол), 
чох\ли (мн.), ман\жет, ман\жета (ж.р.), ман\жетка (< манжет), ман´\кетик (< манькет), що існують часто 
паралельно в одній говірці як синоніми. Зрідка на позначення цієї реалії відомі назви обш\лага, нару\каўник, 
кант, о\борка ‘вузький манжет’, заково\рот. 

Слово чохол фіксують інші дослідники в поліс. говірках: чохóл ‘закавраш, закот на одязі’ [10: 69], чóхло, 
чохóл ‘обшлаг рукава у верхній чоловічій сорочці’ [11: 232]. Воно піддавалося ряду етимологій, остаточної 
до цього часу немає [8: IV: 354]. 

Слово манжéт запозичене з фр. мови [4: ІІІ: 382]. Форма манкéт запозичена з пол. mankiet < іт. 
manichetta ‘рукавчик’ [5: VI: 218]; обшлаг – з нім. Aufschlag чи гол. opslag [8: ІІІ: 110]. Германізмом є також 
кант, що запозичене з нім. мови, можливо, через пол. посередництво [4: ІІ: 389; 8: ІІ: 181]. Етимологічно 
прозорими є назви нару\каўник (< нарукавний) і заково\рот (< завертати), які відповідно мотивовані місцем 
розташування деталі та призначенням. 

Частина сорочки, що облягає шию, представлена лексемою \комір, яка зафіксована на всій території і 
має  ряд фонетичних варіантів. Спорадично існують назви \ворот, ворот\н і́к (< ворот), \шиворот, \л´іштва.  

Слово комір у деяких середньополіських говірках відоме із семантикою ‘смужка матерії на поясі 
штанів, спідниці чи фартуха’. Очевидно, первинною є семантика ‘частина одягу, що облягає шию’, на 
основі якої розвинулася інша. Джерелом запозичення слова комір для укр., рос. та блр. мов є польська: пол. 
kołnierz < свн. koller, kollier ‘комір, хомут’ < фр. collier ‘частина обладунку, що закриває шию; ошийник’ < 
лат. collare ‘комір, оздоба на шию, нашийник’ [4: ІІ: 538; 5: IV: 311; 6: ІІ: 367; 8: ІІ: 271]. 

Назва ворот\н´ік більше поширена у східнополіських говірках, у середньополіських використовується 
рідко (пор.: поліс. воротнíк ‘комір верхньої сорочки’ [10: 22]). Слово є спільнослов’янським із значенням 
‘те, що крутиться’ [12: 67], яке через псл. *vort- походить з і.-є. *u-ert [13: 82].  
Шиворот – власне російське слово, утворене складанням шивъ ‘шия’ і ворот [12: 381]. На досліджувану 

територію запозичене, очевидно, з російської мови. 
Деякі назви на позначення коміра зумовлені формою деталі: виложистий, відкладний комір 

представлений номеном \отвир, шалевий комір – шал´ , стоячий комір – с\тọǐка, с\тоǐка, вишитий вузький 
комір – оч\кур.  

Передній розріз на грудях сорочки має назви \пазуха, \пазушка (< пазуха), які зафіксовані на всій 
обстеженій території. Зрідка на позначення цієї деталі одягу існують назви ок\но, \в’ікат, горло\в’іна. 

Слово пазуха – спільнoслов’янізм, етимологія якого остаточно не вирішена [8: ІІ: 186-187], горло\вина (< 
горловий), мотивована місцем розташування деталі, ок\но, \в’ікат – призначенням. 

Вузька смужка матеріалу, яку накладають на розріз на грудях переважно чоловічої сорочки, чи вишивка 
на грудях сорочки має назву ма\н´іжка (фонет. вар. ма\н´ẹжка, ма\н´ẹшка, ма\нишка, ма\н´ішка), яка відома 
на всій території. В окремих говірках ця реалія представлена назвами у\йẹўка, \вугл´ік ‘вузька маніжка’. 
Лексема ма\н´іжка у досліджуваних говірках відома із семантикою ‘дитяча вишита сорочка’, ‘вишита 
сорочка з рукавами’, яка витворилася внаслідок перенесення назви частини на весь предмет. Слово 
манíшка не має загальновизнаної етимології, його пов’язують з манá, манúти; припускають спільність 
походження з манжéта [4: ІІІ: 383]; допускають запозичення слова з рос. мови в пол. [12: 192-193; 5: VI: 
218]. Назва \вугл´ік, напевно, мотивована формою вишивки, оздоблення. Лексема у\йẹўка для її 
етимологізації потребує додаткової аргументації. 

Передня верхня частина сорочки має назви стан, ста\нок (< стан). Д. Зеленін зауважує, що назва стан 
використовується для найменування нижньої частини рос. сорочки, а в українців – це верхня частина. У 
цих випадках виступає загальне значення слова стан як частини одягу, що облягає тіло [9: 228]. Крім 
вищенаведеного значення, лексема ста\нок у досліджуваних говірках зафіксована із семантикою ‘вишита 
жіноча сорочка’, ‘половина плахти’. Назва спільнослов’янська, утворена за допомогою суфікса -нъ від 
основи ста- [12: 318]. 
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Передня нижня частина сорочки представлена лексемами пеле\на  < з псл. *pelenā, *pelnā [8: III: 228-
229], утворена за допомогою суфікса -н-(-а) від основи пел- [12: 245]; по\ла  пов’язана з пол ‘половина’ < з 
псл. *polъ [13: 354]; по\дọл, по\дọлок (< подол) при\пọл (фонет. вар. пр і́\пọл). Назва по\д і́л похідна з 
сполучення слів по долу – по низу [12: 348], мотивована нижнім місцем розташування деталі – від po і dolъ 
[5: VIII: 111; 8: ІІІ: 299] (пор.: блр. дол ‘поділ, низ одежі’ [14: ІІ: 79]). Аналогічно утворена лексема при\пол 
[13: 353]. Назви, напевно, можна пояснити місцем розташування деталі в сорочці, спідниці.  

Підкладений край сорочки має назву лишт\ва. Ця лексема у досліджуваних говірках має розгалужену 
семантичну структуру (зафіксована із 20 значеннями), використовується переважно на позначення різних 
деталей одягу та елементів для прикраси одягу у вигляді смужки тканини, зокрема ’стрічка для обшивання 
спідниць‘, ’смужка вишивки на сорочці‘, ’вишитий поділ‘, ’смужка тканини, пришита на одязі для 
прикраси‘ та ін. Слово лиштвá запозичено з німецької мови через посередництво польської [4: ІІІ: 253-254; 
5: VI: 23; 8: ІІ: 507]. 

Отже, назви елементів сорочки Середнього Полісся неоднорідні за фонетичними варіантами, за 
морфемною будовою, мотивацією, походженням, семантичною структурою лексем, частотою 
використання тощо. Вони зазнали багатьох змін упродовж останніх десятиліть, що зумовлено 
міграційними процесами, пов’язаними з аварією на ЧАЕС, упливом літературної мови, відмиранням 
традицій та звичаїв, появою нових реалій костюма, крій і спосіб виготовлення яких цілком відмінний від 
давніх видів одягу. Зберегти і дослідити номінацію архаїчних елементів традиційної матеріальної 
культури – завдання майбутніх досліджень етнографів, фольклористів, мовознавців, а особливо 
діалектологів.   
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Гримашевич Г.И. Названия деталей рубашки в говорах Среднего Полесья. 

В статье с точки зрения этимологии, мотивации, деривации и локализации проанализированы названия 
деталей рубашки, зафиксированные автором в среднеполесских говорах. Отмечено, что их  наличие или 

отсутствие было обусловлено покроем такого типа одежды. 

Grimashevych G.I. The Names of Chemise Parts  in  Middle Polissya Dialects 

The article analyses the names of chemise parts fixed in Middle Polissya dialects  from the point of view of their 
etymology, motivation, derivation and localization.  It is noted that their presence was conditioned by the cutting 

of this variety of clothes. 
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ГЕРОЇЧНА ТЕМА В УКРАЇНСЬКИХ ДУМАХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПІСНЯХ 

У статті простежується роль дум та історичних пісень у пробудженні самосвідомості українського 
народу та його згуртуванні в боротьбі за соціальне і національне визволення.  

Тема визвольної боротьби українського народу та її відображення в усній народній творчості, зокрема 
в думах та історичних піснях, цікавила багатьох учених-фольклористів, письменників, композиторів 
другої половини ХІХ та ХХ століть. Серед них – М. Максимович ("Малоросійські пісні"), П. Житецький 
("Думки про народні малоруські думи"), І. Франко ("Студії над українськими народними піснями"). 
Збиранням, дослідженням і виданням праць з українського героїчного епосу займалися також  
М. Драгоманов, В. Антонович, П. Чубинський, М. Лисенко, М. Старицький, В. Гнатюк, Ф. Колесса, Леся 
Українка, Б. Грінченко, Д. Яворницький та багато інших. Вони розглядали фольклор як складову 
духовної культури українського народу. Особливе місце в наукових студіях над усною народною 
творчістю відводилося народним думам та історичним пісням. 

Проголошення України самостійною державою поставило перед нею немало проблем, у тому числі й 
культурологічних. Адже з ними пов`язане входження України в контекст світової культури. Знання своєї 
історії, культури, мистецтва, фольклору як першооснови нашої духовності  необхідне сьогодні кожній 
людині для того, щоб визначити своє місце в будівництві молодої держави, за яку боролися наші 
попередники протягом багатьох віків, рясно поливаючи рідну землю потом і кров`ю. 

Як відомо, образи мужніх, сильних духом і благородних героїв, які заради свободи й незалежності 
вітчизни йшли на смерть, змальовані в різних жанрах усної народної творчості. У думах, наприклад, дії 
героїв набирають великого епічного узагальнення, в них втілюється могутність народних мас. У 
близьких за тематикою та поетикою історичних піснях відображено історичну пам´ять народу, звучить 
гострий осуд соціальному та національному гніту, виражаються волелюбні прагнення народних мас та 
змальовані образи їх захисників. 

Героїка наших пращурів, відображена в думах та історичних піснях, є тим благодатним прикладом 
для нинішніх поколінь, які прагнуть визначити свою участь у суспільно-політичному житті, свої знання і 
талант поставити на службу батьківщині. 

На жаль, протягом останніх десятиріч ХХ століття в Україні не було значних досліджень у галузі 
фольклористики в цілому чи окремих її напрямків зокрема. Здебільшого до героїчної теми в усній 
народній творчості звертаються укладачі шкільних та вузівських підручників з української літератури  та 
автори статей у часописах. 

У цій статті, не претендуючи на вичерпність дослідження, ми поставили мету – простежити, як 
реалізується героїчна тема в думах та історичних піснях як жанрах усної народної творчості під кутом 
власного бачення цієї проблеми, враховуючи, звичайно, праці відомих науковців. 

На нашу думку, сьогодні  проблему героїчного вчинку варто розглядати не як абстрактну загальну 
категорію, а як поняття діалектичне і конкретно-історичне. 

Українські думи й історичні пісні є справжнім художнім літописом героїчного життя нашого народу. 
Ця істина не підлягає запереченню.  

Сьогодні ми прагнемо глибше осмислити нашу минувщину і проаналізувати сучасний стан 
української духовності, знайти орієнтири у великому потоці маскультури, яка негативно впливає на 
формування естетичних ідеалів молоді. 

Отже, дослідження витоків українських дум та історичних пісень якраз на часі і заслуговує 
спеціального наукового обґрунтування. 

Фаховий аналіз фольклорних творів героїчної тематики дає можливість сучаснику заглибитися в 
історію боротьби українського народу за право на життя та національне першородство. Адже в думах та 
історичних піснях опоетизовуються подвиги попередніх поколінь в ім´я Вітчизни, підноситься на 
високий п´єдестал лицарство, мужність, сила, відвага і самопожертва заради національної ідеї. У них 
також проявляються особливості формування світогляду нашого народу та становлення його духовної 
культури. 

Досі науковці не дійшли єдиної думки щодо визначення суті поняття "героїчне". Інколи до героїчних 
вчинків відносять усе, що пов´язане з діяльністю людини в суспільстві, її поведінку в екстремальних 
ситуаціях, коли існує гострий конфлікт між життям і смертю, героєм і суспільством. 

Американський вчений А. Ропопорт, наприклад, у своїй книзі "Стратегія і совість", стверджує, що "по 
мірі розвитку військової техніки героїчний компонент війни зникає. Положення героя нічим не 
відрізняється від положення боягуза. Героїв не буде  –  будуть тільки жертви" [1: 255-256]. 
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Про те, що героїзму тепер нема місця, пише і французький соціолог  Р. Килло стверджуючи, що "з 
героями закінчено незалежно від їх соціального устрою, де б вони не жили. Епічним відчуттям і 
благородним поривам прийшли на зміну  раціоналізм, діловий розрахунок і повна відсутність романтики. 
Інфляція моральних цінностей обезцінила поняття героїзму. На місце героїзму прийшли торговий і 
промисловий успіх, вигідний бізнес, фінансове процвітання – якщо, звичайно, вони можуть бути 
досягнені. Героїчне – в минулому" [2: 17]. 

Як бачимо, тут охоплено суть поширеної в зарубіжній літературі концепції "зникнення героїчної ролі 
людини". Але, як засвідчує історія, це не характерно для українців та інших слов´янських народів.  

Виступаючи на конференції, присвяченій героїчній темі в театрі, відомий український режисер 
О. Барсегян казав: "Важко назвати у всьому світі національність, яка б за період свого розвитку не 
створила героїв. Важко назвати і народ, який не можна назвати героїчним, якщо він боровся  за свої 
національні права, за своє існування" [3: 22]. Згадаймо українських героїв: Самійла Кішку, Івася 
Коновченка, Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, Марусю Богуславку, Максима Залізняка, 
Устима Кармалюка, Олексу Довбуша, Івана Гонту, підпільників-молодогвардійців, Ніну Сосніну. 

Відомо, що в розуміння героїчного в різні епохи вкладався різний зміст, а тому ні античне, ні 
середньовічне ні інші його тлумачення не можуть бути мірою чи еталоном. Вони можуть бути визначені 
тільки на основі  аналізу особистості в історії, а також характеру і змісту епохи. 

Не варто називати вчинок героїчним, якщо відсутня конкретна прогресивна мета і її соціально 
вартісний зміст. Інакше довелось би  віднести до цієї категорії і нахабні дії злочинців. 

Не героями, а страшними постатями є й ті, що називають себе єдиними натхненниками "добра" на 
світі. І вожді радянського комунізму, і німецького нацизму, і маоїсти в Китаї, і північна Корея Кімами, і 
Пол-Пот, і мусульманські догматики,  і африканські націоналісти – все це жорстокі уроки, пережиті 
людством. 

Слово "герой" запозичено із Древньої Греції. В системі античної міфології героями називались 
легендарні, сильні особистості, здатні на вчинки, що вимагають великих зусиль і сміливості. Такими 
героями були Персей, Тесей, Геракл; греки вважали їх своїми родоначальниками, їх подвиги оспівували 
у віршах і піснях" – пише російський літературний критик В. Степанов [4: 4].. 

"Проблема героїчного, як і проблема типового в мистецтві, передбачає свідоме перебільшення 
позитивних рис у характері героя, і першою необхідністю справжнього художнього твору є типізація 
героїчного через конкретну індивідуальність", – зауважує український мистецтвознавець А. Німенко 
[5: 4-8]. 

У мистецтві важливий показ морального процесу становлення героя, його еволюції, внутрішнього 
руху до того, що може стати потім подвигом, дозволяє йому бути сучасним героєм у повному розумінні  
цього слова. 

Дослідник героїчної теми в українському театрі Л. Данчук відзначає: "Героїзм – це найвищий вияв 
моральних, ідейних і фізичних сил людей, їх самовіддана і мужня дія в особливо складних і небезпечних 
умовах, які вони чинять в ім´я  батьківщини для досягнення усвідомлення героями конкретних суспільно 
необхідних потреб або гуманістичних прогресивних ідеалів.  

Мистецтво не фіксує, не констатує, не ілюструє, а доводить процесом; від мистецтва чекають не 
парадності, а морального і естетичного піднесення особистості, питання про те, яку людину ми хочемо 
подарувати майбутньому, є визначним у проблемі героїчного, оскільки здатність до героїчного вчинку 
починається з розвитку його моральних  якостей [6: 21-25]. 

"Здійснюючи вибір героїчного вчинку або відмови від нього, людина може спиратися з одного боку 
на особисту моральну свідомість, з іншого – на розвиток почуття історизму і здатності усвідомленням 
реальної дійсності. Ці якості проявляються в людині через складні діалектичні взаємовідносини з 
дійсністю в нелегкі процеси морального і громадського формування. В показі цих процесів – шлях 
мистецтва героїчної теми" [7: 25]. 

Отже, можна відзначити, що в українській пісенній творчості  герой  – це людина, яка з найбільшою 
силою втілює у собі типові риси свого народу, риси свого покоління, своєї епохи. Це різні люди, з 
різними характерами. Проте їх об´єднує спільна мета, в ім´я якої вони живуть, борються, перемагають. 
Ця висока мета  – щастя народу, загальнолюдські ідеали. 

Історизмом пов´язані всі народні пісні, але суто епічними вважаються жанри історичної пісні та думи. 
Народні думи виникли в ХY-ХYІІ ст., у  часи, коли український народ вів героїчну боротьбу проти 
татаро-турецьких набігів і польської шляхти. Вони передавалися із покоління в покоління, вбираючи в 
себе найдовершеніші вислови, що в образній формі відтворювали життя. 

Відомо, що "думи чітко поділяються на історико-героїчні та соціально-побутові. До історико-
героїчних належать твори, в яких відображено боротьбу українського народу проти татарської і 
турецької навали, а також події народно-визвольної війни 1648-1654 років проти шляхетської Польщі. До 
побутових дум відносимо твори на теми народного життя" [8: 4,5]. 
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"Найдавніші звістки про співання дум, – зауважує Ф.Колесса, – знаходимо в аналогах польського 
історика Дарницького ( з 1587 року). За його свідченням, смерть братів Струсів галицьких шляхтичів, що 
полягли в битвах з волохами 1506 р., була оспівана в елегіях, які русини звуть думами" [9: 8]. 

Однак усі визначні дослідники українського фольклору сходяться на тому, що виникнення  дум 
припадає на ХY ст. Найдавніші українські народні думи розвинулися з народних голосінь, як це 
переконливо довів Ф. Колесса. 

Саме з речитативів похоронного голосіння пізніше розвинулися речитативи козацьких дум, козацьких 
плачів. Невільницькі думи так і називаються: "Плач невільника", "Плач невільників на каторзі". Ці плачі 
виконували гуманну роль, спонукали слухачів до збору коштів для викупу невільників із тяжкої 
турецької неволі. 

"Героїчні – це не тільки історичні пісні чи думи про певні події, славні військові походи, що 
увінчувалися перемогами. Серед наших пісень є багато сумних, у які виливалися сльози втрат, безсилля, 
розчарування, туга за втраченою свободою, покинутим рідним краєм", – пише дослідниця епосу    
О. Таланчук [10: 3 ]. 

Видатний фольклорист Ф. Колесса писав: "В. Антонович,   М. Драгоманов, П. Житецький та інші 
вчені вказали на близький зв’язок, який є  між думами та героїчними епосом; співаки виконували епічні 
пісні, імпровізуючи в супроводі багатострунного інструменту" [11: 52]. 

Йдеться про найулюбленіший музичний інструмент – кобзу, яку козаки брали з собою у військовий 
похід і вважали її виготовленою самим  Богом,  а  до кобзарів ставилися як до його посланців  на землі. 
Часто козаки, що мали хист до музики і співу, втративши зір у бою, ставали професійними кобзарями. 
Кобзар дійсно був "історичною особою, що в свій час розбуджувала національну свідомість українського 
народу, заохочувала його до боротьби..." [12: 10].  Поширення пісень і дум здійснювалося мандруючими 
кобзарями одноосібно  або на постійних місцях, закріплених за певними кобзарями, – біля церков, 
соборів. Яскравим прикладом такої  творчості є десятирічне кобзарювання В. Горбатюка біля могили 
Т.Шевченка в Каневі. 

Думи та історичні пісні, виконувані кобзарями та лірниками, відігравали значну роль у житті народу. 
Іван  Франко мав усі підстави писати, що "думи та пісні виховували нові покоління, вливаючи в них з 
материнським молоком того самого геройського духу, котрим жили батьки" [13: 21]. 

У думах та історичних піснях, у конкретних образах, подіях, ситуаціях відображено картини 
минулого нашої землі, уявлення про подвиг, мораль – загалом ментальність українця. "Терпкими соками 
суворої і величної історії, волелюбністю народного серця і незміреною любов´ю до рідної, навпіл 
засіяної зерном і кров´ю землі вирощена українська дума, – писав   М. Стельмах, – не в затишку біля 
домашнього вогнища, а на сплюндрованих вогнем і мечем поселеннях, не під дзвін золотої  бджоли, а під 
гадючий посвист петлі татарського ординця і зловісний блиск турецького ятагана народжувався наш 
героїчний епос. Народжувався він там, де жив, страждав і боровся український народ: на вселюдних, 
розколиханих тяжкими звістками майданах і в орлиних гніздах Запорозької Січі, в турецькій неволі і в 
кривавих січах проти  чужоземних людоїдів і поневолювачів. Звитяжна боротьба українського народу 
проти чужоземних завойовників – це основа нашого героїчного епосу" [14: 16]. 

Думи героїчної тематики можна розділити на періоди:  
І-й  про боротьбу з турками і татарами та дуками, срібляниками. До них належать:  "Козак Голота", 

"Козак нетяга Хвесько Ганжа Андибер", "Олексій Попович", "Самійло Кішка", "Івась Удовиченко, 
Коновченко", "Отаман Матяш старий", "Три брати самарські та Іван Богуславець" та інші. 

ІІ-й період – про боротьбу українського народу з польською шляхтою під час визвольної війни 1648-
1654 років. Основними героями цих творів є широкі маси повсталого селянства і козаків, а їх керівником 
показано Богдана Хмельницького. 

До цього циклу відносяться думи: "Хмельницький та Барабаш", "Хмельницький і Василій 
Молдавський (Похід на Молдавію)", "Про смерть Богдана Хмельницького", "Утиски польської шляхти і 
нове повстання проти неї",   "Іван Богун",  "Повстання проти польських панів",  "Вдова Сірчиха-Іваниха" 
та інші. 

Персонажів цих дум, які боролися за соціальну справедливість та незалежність батьківщини, народ 
наділяє найвищими героїчними рисами. В народній уяві вони не вмирають після смерті, а живуть і 
житимуть у пам´яті нових поколінь. Цей мотив є основним в українському епосі: 

Полягла козацька молодецька голова, 
Як од вітру на степу трава: 
Слава не вмре, не поляже, 
Лицарство козацьке всякому розкаже!.. 
До найвидатніших образів героїчної історії українського народу ХV-ХVІІ ст. належать образи 

запорозьких козаків. У  цих образах  художньо відтворена реальна військова сила, створена українськими 
народними масами в ході боротьби проти соціального і національного гніту та проти турецько-татарської 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 20. Філологічні науки 

 
154 

навали. Крім того, у піснях і думах знайшли відображення і ті соціальні суперечності, які мали місце на 
Запорожжі. 

На початку ХХ століття виникли дві думи про Сорочинське повстання 1905 року. Автор думи "Про 
Сорочинські події 1905 року" Михайло Кравченко сам був учасником повстання і зазнав переслідувань 
від царської влади. На його кобзарській долі відгомоном далеких віків обізвалася трагедія  кобзарів, які 
кликали народ до боротьби, ходили в походи і гинули в боях, востаннє тримаючи руку чи на зброї, чи на 
струнах кобзи-бандури. 

Про кобзарів-співців –  виконавців українських дум і історичних пісень героїчної тематики –  
згадується в працях багатьох вітчизняних і польських авторів у ХYІ-ХYІІ ст.  

Водночас польська шляхта карала кобзарів-бандуристів, які своїм мистецтвом закликали народ до 
національно-визвольної боротьби, брали участь в антишляхетських повстаннях. Так, шляхетський суд 
виніс смертний вирок бандуристам Прокопові Скрязі із Остапова, Василеві Марченкові зі Звенигородки і 
Михайлові із Шаржиполя за їх участь у селянському повстанні, відомому під назвою 
"Коліївщина"(1768). Цей вирок занотовано в Коднянській книзі за 1770 р., що містить документи 
польського шляхетського суду. 

За активну участь у козацьких збройних походах проти польської шляхти було заковано в кайдани 
кобзаря Дмитра Бандурку з Києва.  Відомі також оповіді про народного співця Грицька –  кобзаря з 
Прилуцького повіту, який влаштував втечу двадцяти козаків з турецького полону, за що йому викололи 
очі. Будучи сліпим, він дістався до України і продовжив своє кобзарювання. Про ті часи М. Грушевський 
у статті "Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як відповідальне державне 
завдання" писав, що  "бачили ми, наприклад, як ті різні політичні і соціально-економічні зміни, пережиті 
українським народом протягом ХYІІІ-ХІХ ст. –  скасування гетьманщини, Січі і козацького устрою, 
розділ Польщі, ліквідація кріпацтва –  ослабили й до найзагальніших мотивів звели всю безконечно 
багату, барвисту і надзвичайно розгалужену поезію козаччини... У другій половині ХІХ ст.  майже без 
останку вимер козацький епос: з дум зосталися тільки деякі моралістичні теми, з історичних пісень –  
головно т. зв. нижче епічні пісні [15: 24]. 

Цю ж думку, але посилаючись на інші важливі джерела, висловлює сучасний дослідник кобзарства 
В. Кушпет, який пише, що "разом із знищенням російським царатом  низового козацтва почався занепад і 
кобзарської діяльності. Якщо в численних народних зображеннях козака Мамая ми не бачимо незрячого 
співця, то описи кобзарів останніх століть подають лише співців, для котрих спів та музика були, в 
першу чергу, способом існування. Тому "жебрацький" період кобзарства потрібно розглядати як досить 
своєрідне явище за певних соціально-політичних умов на Україні, але не роблячи з нього  аксіоми" 
[16: 37]. 

З другої половини ХYІІІ ст. суттєво змінюється кобзарський репертуар: гнівний, закличний зміст дум 
та історичних пісень значною мірою поступається місцем сумному, церковно-моралістичному змісту 
кантів і псалмів. І все ж кобзарі продовжували свою роль глашатаїв високої моралі та справедливості, 
хоч поліція під будь-яким приводом забороняла кобзарські виступи, чинила побої співцям, нищила їхні 
інструменти. 

Відходили в минуле боротьба проти турецько-татарської навали, події національно-визвольної війни 
проти польських магнатів, зменшувалася й потреба в героїчних думах та історичних піснях, які 
відображали ці події. На перший план висувалися проблеми кріпацтва, соціальної нерівності й боротьби 
проти неї. 

Репертуар кобзарів-співців ХІХ століття залежав від багатьох причин: від місцевих традицій, 
конкретних історичних умов, світогляду виконавців та їх художніх смаків, попиту слухачів тощо. 

Збирачі та дослідники неодноразово відзначали, що кобзарі поступово забували думи, бо на них 
зменшувався попит, і засвоювали більш популярні твори. 

Відомості про кобзарів – виконавців українських народних дум –   з`явилися вже на початку ХІХ 
століття. Так, у 1805 році В. Ломиковський від кобзаря Івана записав тринадцять дум.  

М. Лисенко в 1873 році записав мелодії дум і пісень, виконуваних        О. Вересаєм, а Ф. Колесса, О. 
Сластьон, Леся Українка та К. Квітка в 1908-1910 роках зробили фонографічні записи від кількох 
кобзарів та лірників з Полтавщини та Харківщини. 

Найбільш відомими  на Україні є імена таких кобзарів як: Данило Бандурка, Матвій Волошин, Прокіп 
Скряга, Василь Марченко, Гаврило Вовк, Архип  Никоненко, Андрій Шут, Остап Вересай, Іван 
Кравченко-Крюковський, Трихон Магадин, Гнат Гончаренко та інші. Манера виконання ними епічних 
творів була різною: розповідь, чергування розповіді й співу, спів без акомпанементу і в супроводі 
народних музичних інструментів, речитативів. 

У період загострення класової боротьби та в революційні роки (1905 і 1907) в народі зростав попит на 
твори соціального і революційного змісту, про що засвідчує репертуар кобзарів Ф. Кушнерика, Є. 
Мовчана та ін. Крім того, популярністю користувались і думи про Самійла Кішку, Івася Коновченка, про 
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бурю на Чорному морі, про Марусю Богуславку, а також "Дума про Богдана Хмельницького", історичні 
пісні про Данила Нечая, Байду, Максима Кривоноса, Морозенка, Гонту, Залізняка. 

Кобзарі-бандуристи брали активну участь у процесі національного та духовного відродження України 
(1917-1921 рр.). Перша Українська капела кобзарів ("Хор кобзарів"), організована і керована 
"бандуристом у фраку" Василем Ємцем, користувалася підтримкою українського Уряду. Третього 
листопада 1918 р. вона дебютувала в театрі Бергоньє з широкою програмою, до якої входили і кобзарські 
твори: "Дума про смерть бандурника", "Пісня про Морозенка", "Літав орел" та ін. Учасниками капели 
були М.  Теліга,  Ф. Діброва, А. Слідюк, Г. Копан, Г. Андрійчик, О. Дзюбенко, Ф. Панченко –  всього з 
керівником вісім чоловік. 

Від цього колективу фактично починається родовід Національної заслуженої капели бандуристів 
України. Об`єм статті не дозволяє широко простежити основні етапи розвитку виконавства, співців 
героїчної тематики від найдавніших часів до наших днів, а також охарактеризувати, як змінилася 
виконавська інтерпретація. Варто зазначити, що історію кобзарства досліджували Б. Кирдан, О. Омель-
ченко, Ф. Лавров, творчість носіїв кобзарства –  О. Правдюк, С. Грица, М. Щоголь, І. Немирович. 

Як бачимо, думи та історичні пісні –  це дорогоцінна духовна спадщина українського народу. Про їх  
суспільне значення, естетичний рівень і художню довершеність пишуть науковці, композитори, 
мистецтвознавці. Отже, думи та історичні пісні є складовою і невід`ємною частиною нашої духовності та 
історичної пам`яті. Саме тому ці твори живуть у віках. Читаючи та слухаючи думи та історичні пісні, ми 
захоплюємося подвигами народних героїв. Глибоко цінував красу і силу народних дум і пісень  
Т.Г. Шевченко. З почуттям високої гордості він писав: 

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине: 
От де, люде, наша слава, 
Слава України. 
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Данчук А.Л. Героическая тема в украинских думах и исторических песнях. 

В статье прослеживается роль дум и исторических песен в пробуждении самосознания украинского 
народа и его сплоченность в борьбе за социальное и национальное освобождение. 

Dantshuk A.L. Heroic theme in the Ukrainian Elegies and Historical Songs 

The role of the elegies and historical songs in the awakening of Ukrainian peoples' self-consciousness and the 
solidarity in the struggle for social and national liberation is observed in this article. 
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МЕТАФОРИЧНІ ФУНКЦІЇ "ВІЧНИХ ОБРАЗІВ" У ПОЕЗІЇ ЮРІЯ КЛЕНА 

У статті досліджуються метафоричні функції античних, біблійних, давньоукраїнських традиційних 
образів у поезії Юрія Клена. 

Своє розуміння ролі традицій світової культури, її образів Юрій Клен виклав у передмові до 
"Залізних сонетів": "…засіб користатися образами далекої давнини, щоби втілити в них ідеї, які 
хвилюють сучасну людськість (яким, до речі колись геніально користався Ріхард Вагнер), заслуговує 
певної уваги, бо образи, узяті із скарбниці минулого, якщо тільки їх налити новим змістом, набувають 
свіжої і до того ж надзвичайно емоційної сили" [1: 6]. 

Аналіз творчості Юрія Клена виявляє широке використання ним вічних образів, причому деякі з них 
стали домінантними засобами вираження культурологічних, естетичних та політичних переконань автора 
(образи князя  Володимира, Люцифера, Беатріче, Жанни Д’Арк та ін.) 

Під оболонкою досконалих віршів, заглиблених у античне старокиївське чи західноєвропейське 
мистецтво, виявляють  себе болючі проблеми сучасності. Його елітарна лірика хвилює душу, намагається 
вивести українське письменство на європейський рівень через розбудову внутрішньо багатої, 
інтелектуально розвиненої , морально і естетично здорової особистості . 

Поетична збірка Юрія Клена "Каравели" є прикладом такого духовного єднання традицій світової й 
української культури: її перша частина пов’язана з Біблією ("Лот", "Предтеча"), античністю ("Антоній і 
Клеопатра", "Цезар і Клеопатра", "Шляхами Одіссея"), середньовіччям ("Прованс", "Вікінги"), Новою 
Європою ("Кортес", "Конкістадори", "Жанна Д΄Арк"). Друга частина збірки включає у світове ("Січневий 
Діоніс", "Лесбія", "Беатріче", "Франкфурт-на-Майні"), рідне українське ("Сковорода", вірші про красу 
рідного краю). Третій розділ збірки ("У Первозванного на горах") повністю присвячено Україні. 

Міфологічні образи – це персонажі античної та біблійної міфології. Античні образи у поетичному 
сприйнятті "неокласиків" засвідчують свою дієву роль на різних рівнях: тематичному, ідейному, 
образному тощо, вони демонструють семантичну "гнучкість", здатність до адаптації в умовах 
національно-історичного простору. Поети-"неокласики" розкодовують античні образи у традиційному 
ключі, не руйнуючи їх празмісту. Художньою особливістю трансформації античних образів у 
неокласичній практиці є певна їх "персоніфікація", надання їм конкретних рис, що є суголосним естетиці 
класицизму. 

Активне використання Кленом цих образів підтверджує відому сентенцію про те, що енергія міфів 
живить сучасність, а також доводить, що поетові властивий особливий культурологічний тип мислення. 

Для Юрія Клена характерною є і традиційна, і власне авторська інтерпретація міфологічного образу 
або сюжету. Часто автор вводить образ у канву "сучасного" твору . 

Загальновідомим є твердження про орієнтацію неокласиків на античність. Сирени, Цірцея, 
лотофаги, Ітака, Одіссей, Діоніс, Цербер – це неповний перелік персонажів античної міфології, які 
використав у своїй поезії Юрій Клен. 
Ітака – символ батьківщини: 
Пам’ятай: в’ється дим кучерявий з-над хат, 
зріє хліб, і червоні гойдаються маки  
там, де рідна на тебе чекає Ітака 
і занедбаний твій маєстат [2: 51]. 
Образи Сирен,  Цірцеї  і лотофагів можна пояснити традиційно – як персонажів античних міфів, а 

можна перенести їх на сучасний ґрунт. Наприклад, Сирени – уособлення поезії, мистецтва. Їхній спів 
чарівний, але загрожує загибеллю, бо вони заманюють на гостроверхі скелі. Але це випробування треба 
витримати, щоб запам’ятати їхню пісню, збагатити себе: 

...щоб не міг тебе спів їх навік зчарувати, 
але пісню, із уст їх почуту, затям [2: 50]. 
Цірцея – міфічна чарівниця, яка обертала на тварин тих, хто потрапляв до неї. Така доля спіткала й 

супутників Одіссея, яких вона перетворили на свиней, залишивши їм тільки розум. Вона загнала їх у хлів 
і давала жолудів. 

У сприйманні Юрія Клена  ця чарівниця уособлювала державотворців радянських часів. Хоч між 
ними була різниця. Державотворці намагалися відібрати у людей розум, залишивши людську подобу, 
внутрішньо перетворити на стадо тварин, а це набагато жахливіше. 



Л.В. Макаренко. Метафоричні функції "вічних образів" у поезії Юрія Клена 

 
157 

Мов пісок , твої спогади хвиля розмиє ,  
І полине у Лету життя без турбот [2: 50]. 
Саме таким було життя за радянських часів. Людям нав’язували думку, що в них все чудово. 
Лотофаги – символ солодкого забуття рідного краю, минулого. 
Сирени, Цірцея, лотофаги ("Шляхами Одіссея") – це насолода, кохання, солодке життя, з одного боку, 

а з другого – забуття, пустка в душі. Крім цього, має бути віра, пам’ять  свого роду: 
Та, п’ючи з золотих келихів тишу і лагодь, 
збережи у душі все минуле, як скарб [2: 50]. 
Одіссей уособлює народ, самого автора. Сенс життя – мандри, пошуки: 
Жадним даром не нехтуй та пильно чатуй  
і, на поклик вітрів розгортаючи крила, 
в слушну мить напинай прудко ході вітрила [2: 51]. 
Але не треба зрікатися свого минулого. Людина має бути сильною (фізично і духовно). 
Цікавим є осмислення Юрієм Кленом Діонісія – бога рослинності та виноробства. У Клена  це – 

січневий Діоніс. Скоріш за все ця асоціація виникла через подібність бурхливої, галасливої зимової 
завірюхи до античного святкування на честь бога виноробства: 
Свій гімн рокочуть заметілі! 
або 
О Діонісе яснозорий! 
Над нами зносиш ти угору 
Свій білочадий смолоскип, 
або 
За ним веселий натовп лине, 
І креслить тирс його ялинний 
Зиґзаґи в білому вогні, 
В морозно-синій далині [2: 72]. 
В античні часи ця процесія виглядала так: Діоніс іде попереду у вінку з винограду з прикрашеним 

плющем тирсом у руках. Навколо його у швидкому танці кружляють зі співом і криками молоді менади. 
Отже, у переосмисленні Юрія Клена Діоніс – бог сніжної зими; адже чим більше буде снігу, тим 

білішим виявиться зерно, яке посіяли на зиму, сніг утеплює, береже від суворого вітру землю. 
Пес Цербер  охороняв  вхід у пекло. Під триголовим, триязиким (у значенні – тримовним) Цербером 

угадується фашистський "триумвірат" – Німеччина, Румунія, Угорщина – проявляється гротескне 
зображення їхнього політичного впливу і територіальних амбіцій: 
Але Еней не стратив нервів 
В німецьку пащу, як мастак, 
Шпурнув бляшанок п’ять консервів, 
В мадярську, вилаявшись так, 
Як лаються у нас в Одесі, 
Запхав сигар пачок із десять. 
Румунській, що весь час "гав-гав" 
І ні на хвильку не вгавала, 
Бо і собі чогось бажала, 
Він тільки дулю показав [2: 260]. 
Пандора – героїня давньогрецької міфології – відкрила скриню, наповнену лихом. Відкривши її з 

цікавості, Пандора дала поширитися лиху серед людей, а коли закрила – в скрині залишилися тільки 
оманлива надія. Вираз "скриня Пандори" є символом біди і лиха. Саме так і трактує цей вислів Юрій 
Клен, зображаючи другу світову війну: 

...і скрізь страхіття понад нами, 
немов з Пандориних скриньок . 
‹…› бо вслід дракони літаки, 
які дихнуть на нас вогнем 
і будуть жерти немовляток... 
І крізь уже на всіх шляхах, 
гримлять страшні потвори-танки [2: 142]. 
Серед різноманітних міфологічних образів, які активніше використовує Юрій Клен, виділяються 

Орфей, Муза, Аполлон (Феб), що обумовлено насамперед культурологічною насиченістю їхньої 
семантики. Інтерпретація цих образів безпосередньо чи опосередковано пов’язана з філософсько-
естетичною доктриною  "неокласиків". 
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Всупереч традиційному штампові переосмислюється образ Музи. Юрій Клен звільняє його від 
патетичного нашарування, надаючи однак вульгарної  побутовості: 
А я, мов мідна постать Колеоне, 
На березі любасно бовванію, 
Рахую щогли, троси, галеони 
Та Музу жду. Блукарка і повія 
По всіх краях накрала краму хвацько –  
І з рота рвуться вірші трамтадрацькі [2: 85]. 
У розкодуванні традиційних образів античності Юрій Клен був схильний до їх осучаснення, 

національно-історичної конкретизації. Ліричний герой поеми "Попіл імперій" звертається до Музи, щоб 
вона не потурала дурням-співцям нової доби, "що кров’ю ізійшла", а була прихильною до тих митців, які 
"пошматованості навісній" протиставляють "різьблену єдність": 
О музо! Не зважай на дурнів . 
Скакала довго ти по корчаках , 

тож не цурайсь тепер котурнів [2: 85]. 
Традиційний образ допомагає поетові розкрити потворну суть псевдомистецтва більшовистської 

"доби", що культивувало політичне прислужництво, дисгармонію особистісного і суспільного, 
естетичний несмак. Чи не тому Муза у той час "скакала… по корчаках", які є швидше пристанищем для 
темних сил, ніж оселею муз. Поет закликає творити нове мистецтво, вільне від політичної облуди, 
наслідуючи найкращі традиції світової культури, передовсім античної, символом якої у вірші виступає 
атрибут античного акторства – котурни. 

Міфологічні образи і мотиви для поета є "…одним із засобів зображення вічних моделей особистої та 
суспільної поведінки, певних  сутнісних  законів  соціального  природного" [3: 32] 

По-дружньому посміхається автор над товаришами поетами, згадуючи Пегаса: 
Згадай, як для Пегаса свого паші 
ти в мене позичав. [2: 105].  
Неодноразово згадує Юрій Клен і про  харит, які пряли нитки людської долі; довжина і міць нитки 

визначали, яким буде життя : 
Прядуть хапливо злої долі пряхи, 
аж веретенця скачуть у руках [4: 251]. 
Символічність образів Гомера розкривається на сторінках Кленової поезії: Андромаха – символ 

жінки-страдниці, безутішної дружини; Гектор – воїн, який залишає сім’ю, дім заради чужої війни, без 
особливої на те власної причини; Ахілл – воєначальник, що сліпо йде в бій, незважаючи на небезпеку, 
ведений лише помстою; Пріам – нещасний батько, який втратив усю свою чисельну родину. Всі ці герої 
тотожні поетовим сучасникам: 

...і вже ридають-плачуть Андромахи 
по селах і містах. 
У кожнім граді Гектор покидає 
дружину й дім – чи не на все життя? 
‹…› Та жінчині не вдержать марні сльози 
рокованого присмеркам бійця, 
бо вже доносить вітер крик погрози... 
Спішіть на зустріч ярісним Ахіллам 
 легкою здобиччю лихої мсти 
Пригорне всіх загальна братська ям , 
і зганьблених не урятує тіл 
спізнілий плач безсилого Пріама, 
лобзаючого діл [2: 252-253]. 
Юрій Клен чудово орієнтується на лише у давньогрецькій міфології; він часто звертається і до 

міфологічних образів інших літератур, наприклад, до скандинавських: 
Непереможний бог війни Одін теж може потрапляти у скрутні ситуації 
Спис Одіна зламавсь [4: 294]. 
Вальгалла  (у давньоскандинавській міфології) – палац бога Одіна, рай для загиблих воїнів, де вони 

проводять час у безперервних розвагах. Туди супроводять найхоробріших із загиблих воїнів валькірії – 
войовничі діви-богині: 
Валькірій коні  
мчать день і ніч хоробрих 
у Вальгаллу [2: 294] 
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… дарують норни тільки тим, 
у кого серце із металу, 
суворі радощі вольгалли [2: 39]. 
Але там немає місця злочинцям проти людства, тим, хто вбивав беззахисних жінок, дітей, старих і 

кволих, хто сам не був на полі бою, а уник відплати шляхом самогубства. Саме так вчинив Гітлер: 
О, тільки потиск, біль раптовий, вибух, 
– і світ гойдають птахи шовкопері, 
і мчать хвилини на блакитних рибах... 
Але чи втішать радощі Вальгалли? 
бо дезертиром він ввійде в неславі [2: 295]. 
У Юрія Клена люди стають заручниками машини-Молоха. У фінікійській релігії Молох – бог 

природи, сонця, в жертву якому спалювали живцем людей. Його ім’я стало символом ненажерливої 
сили. Цю ідею письменник проводить і в поемі-епопеї "Попіл імперії". У першій частині поеми якостями 
Молоха наділені літаки, які "дихнуть вогнем // і будуть жерти немовляток" [2: 142]. У Кленовій 
інтерпретації наукові відкриття початку ХХ століття, хоча і розгорнули перед людством грандіозні 
перспективи, але водночас спричинили втрату традиційних морально-етичних імперативів, зокрема віри 
(мотиви катастрофізму). 

Традиційні образи національного походження в інтерпретації "неокласиків" і, зокрема, Юрія Клена 
засвідчують органічність їх культурологічного всесвіту, прагнення митців "модернізувати" традицію 
національної культури. За допомогою таких образів національного походження поети створювали 
художньо-філософську історію рідного народу, його культуру. Саме насиченість поетичного світу 
"неокласиків" національними образами  засвідчує  багатоаспектність і  актуальність тематики та 
проблематики їхньої творчості. 

Давньоруська міфологія теж не обійдена увагою Юрія Клена. Органічно вплітаються в тексти поезій 
образи, пов’язані з іменами язичницьких богів: 
О Дажбогів високий, пишний  квіте, 
що день по дні вбираєш літній жар, 
щоб над панами радісно ряхтіти 
і виплекати нам зернистий дар! [2: 320]. 
Так називає автор соняшник; таку ж паралель проводить він і між Хорсовою квіткою й Україною. 
Чи ж не так само ти, Вкраїно спрагла, 
ясного Хорса квіте золотий, 
до сонця обертаєш чоло смагле 
і стежиш пильно слід його тривний! 
Нехай тебе пожарами спалили 
й драконів засів сіють на полях, 
а ти – тягнись до чорного світила, 
зори, зори вогнистий в небі шлях [2: 321]. 
Давньоруські боги, згадувані в поезії "Україна" є уособленням минулого, що вже відходить: 
молилася до Перуна і Сварога 
і ще не знала, де твоя дорога [2: 94]. 
Герої і мотиви "Слова о полку Ігоревім" неодноразово з’являються в поемі. Тонкі цитатно-

ремінісцентні перегуки зі "Словом…" додають поезіям Юрія  Клена оптичного простору, історичного 
об’єму: 
Не слало небо нам тривожних знаків, 
нам хвіст комети жаром не пашів. 
Згадуючи віщого Бояна, Юрій Клен з болем говорить про важку творчу долю Максима Рильського: 
А ще кому хотяше піснь творити, 
тога пущашеть десять Соколов. 
Чия ж рука здушила спів у горлі, 
що він забув і лет, і клекіт орлів? [2: 11]. 
Як Овлур колись урятував князя Ігоря, так і автор хотів би допомогти усім, хто змушений страждати в 

засланні у далекому Сибіру: 
Якби ж то вам, серця одягши в кригу, 
згадати шлях, яким помчався Ігор! 
Якби ж  я Овлуром для вас міг стать 
і вам коня підвести за рікою! 
‹…› Щасливий сон: сурма, меч, і рать, 
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степ шелестить високою травою, 
і вже під радісний весінній дзвін 
веселим шумом нас стрічає Дін... [2: 120]. 
Вславляючи тих, хто мучиться у далеких таборах, де більшість знайде свою смерть, Юрій Клен згадує 

Ярославну (символічний образ жінки-страдниці, змушеної чекати чоловіка): 
і з берега далекої ріки 
вже не долине голос Ярославни 
в сувору сутінь темрявих лісів, 
плекаючи на крилах вітру спів [2: 125]. 
Юрій Клен закінчує поему "Прокляті роки" молитвою за всіх мучеників сталінського режиму, 

возвеличуючи їх: 
Кого ж, кого мені ще під кінець 
за звичаєм старинним величати? 
Кому вдягти на голову вінець? 
Згадаймо, як співалося в ті годи: 
" Хвала князям, буй-туру Всеволоду!" [2: 128]. 
Звертався Юрій Клен і до біблійних джерел. Важливу роль в образній системі Юрія Клена відіграють 

біблійні образи, самобутньо осмислені поетом. Біблія і християнська мораль "визначають сутність" 
Кленової поезії, "забарвлюють її неповторним колоритом та допомагають філософськи осмислити 
життєву реальність" [5; 241]. 

Біблійні образи не тільки моделюють ситуацію адекватно сучасності, драматизують її, але й 
передають неспокій, відчай ліричного героя у вирі життєвих катаклізмів, відтворюючи трагічний стан і 
самого поета в умовах тоталітарного режиму. Трансформуючись, вони своєю біблійною знаковістю 
розширюють асоціативне поле поезії, відтворюють нерозривний зв’язок минулого і теперішнього, 
вічного і минущого, українського і світового (європейського). Самобутньою ознакою трансформації 
біблійних образів є їх українізація (образ Божої Матері). 

Наприклад, у Біблії Лот – людина, яку ангели вивели з Содоми і Гоморри, але його дружина 
обернулася, щоб подивитися на знищення гріховних міст, і перетворилися на соляний стовп. 

Юрій Клен суттєво розширює біблійну метафорику, висуваючи на перший план ідею збереження 
духовно-культурної цілісності особистості: "зерна із садка душі своєї, // ти пронеси крізь бурю і вогонь" 
[2: 34]. 

Поет трактує цей образ як митця, талановиту людину, що змушена покинути країну, яка гине, палає у 
вогні, щоб не стати слугою несправедливості, "пам’ятником зради, довічним факелом своїй ганьбі". А 
таких людей в Україні було досить багато. Сам Юрій Клен, одним із перших збагнувши, що тип творчого 
інтелігента, якими були неокласики, позбавлявся перспектив у деперсоналізованому суспільстві, де 
класова ненависть затруювала людські душі, виїхав у 1931 р. до Німеччини.  

Митець стає соляним стовпом. Стовпом – бо його звеличують, підносять, але він втрачає власну душу 
(інакше вижити було неможливо). Слово соляний підкреслює це значення, бо сльози солоні, а митець не 
може просто так, безболісно, безкривдно, убити свою душу, закувати її в кайдани. 

Значну художню площину в поемі-епопеї "Попіл імперій" займають відгуки біблійних мотивів і 
християнських легенд. Це старозавітні сюжети про Адама  і Єву, про вавилонський  полон; Самсона і 
Далілу, Ноїв ковчег тощо. Більшість із них "реформується", набуває специфічних ознак. Наприклад, 
легенда про першолюдей застосовується для ілюстрації взаємин Адольфа Гітлера та Єви Браун. Власне, 
сюжет замикається на подібності імен і життєвої долі персонажів, до того ж звучить саркастично 
("самотній, мов Адам, знайшов він Єву…"). 

В інтерпретації Юрія Клена Ноїв ковчег – сховище найціннішого, найпрекраснішого з історії та 
культури світу. 
А незнищенна спадщина віків 
під мертвими скляними небесами 
кудись пливе порожніми морями 
в ковчезі, гнанім подувом вітрів, 
в якім ми збережем скарби забуті 
і крізь добу страшних, великих кар 
ми несемо нащадкам вічний дар. 
Дар невмирущої краси: всі чуті  
і нами бачені дива століть, 
щоб людську думку вдруге запліднить [2: 112]. 
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Це відповідало світосприйманню поета як неокласика, адже це творче угрупування було проти 
агітаційності, безсмаковості, масовості в літературі. Головне – естетика, інтелектуалізм. Справді, поезії 
Юрія Клена властива своєрідна елітність: цілісне її сприйняття потребує певного освітнього рівня. 

У Юрія Клен образ чаші Христа зосереджує в собі ідею осяяння "незреченною благодаттю", пошуків 
особистістю духовних висот і "вірної тропи" до самовдосконалення. Традиційно осмислюється Юрієм 
Кленом образ Вавилонської вежі як символу примарності, нездійсненності мрій і бажань:  
Вигадуєш ти Вавилонські вежі, 
Роздмухуєш бажань пекельний жар, 
Та утікає крізь твої мережі 
Шумка вода розпливчастих примар [2: 29]. 
"Плач Еремії" у поемі-епопеї Юрія Клена "Попіл імперій" характеризують українську національну 

трагедію. Монолог старозавітного пророка у поемі не має оптимізму у пророкуванні майбутнього. 
Оскільки українець сприймається поетом у контексті планетарному, то трагедія України стосується 
всього людства, яке нищить себе: 

… Не від долонь 
Господніх, мудрі пропадете 
На себе з хмар проллєте  
Жеркий вогонь [2: 302]. 
Авторською інтерпретацією позначений і образ Іоанна Хрестителя (сонет "Предтеча"). За Біблією, 

він був осуджений Христом за домінування войовничих настроїв. У вірші Юрія Клена цей прообраз 
доповнений ніцшеанським волюнтаристським пафосом, характерним для "вісниківців". Його "нещадний 
і строгий" Предтеча – це втілення жорстокої необхідності  в ім’я перемоги добра, яке символізує 
Христос. ("Твій плуг тропу нам тільки оре, // що має вести нас в Едем"). Доцільність буття Предтечі 
полягає у збереженні і захисті нововідкритого (у вірші – християнської ідеї) засобами войовничої сили 
("благословенний дзвін заліза // і шлях, накреслений мечем"). 

Образ Божої Матері має традиційне значення: уособлення скорботи піклування про сина, болю за 
нього (син = людство). В однойменному вірші вона з’єдналася з природою, стала одним цілим з нею: 
Синій пояс твій річкою в’ється ... 
Затаївши останній вогонь, 
так тихесенько б’ється 
в ніжнім теплі твоїх долонь, 
під дощами твого волосся  
бідне серце землі [2: 85]. 
У "Скорбній матері" П. Тичини немає цього відтінку, хоча поезії схожі темою – пошуком страченого 

(розп’ятого) сина. Юрій Клен постійно вдається до образу Господа, що є символом чистоти, духовності, 
яку люди не змогли оцінити і втримати. 
Пекло в поетичному сприйманні О. Бургардта пов’язане з Радянським Союзом: 
Ось пекло, це землі частина шоста, 
а край зелених верб і пишних зел, 
що крізь його покрила вже короста, –  
в останній в пеклі круг, дев’ятий круг [2: 32]. 
СРСР постає в контрасті – зелені верби і колючі дроти, які обплутали майже все, які сковують волю. 

Недарма поет називає цю землю частиною шостою, адже шість – це число диявола, а саме він зараз 
володарює. 
Потвори, нелюди й звірі – 
все сатана змісив у тісто. 
Гудуть і гори , і бори, 
і стало пеклом кожне місто [2: 27]. 
Звертання Юрія Клена до міфологічних, літературних та історичних образів і символів пояснюється 

неокласичною спрямованістю його поглядів, а отже, й творів. Для поета характерні глибока ерудиція, 
літературний смак, вимогливість до слова. Метафоризація образів світової історії та культури 
вирізняється як традиційним трактуванням, так і авторським осмисленням. 

Традиційні образи примножують культурологічне підґрунтя поезії Юрія Клена; трансформуючись 
поетом на стилетворчому рівні, вони виступають у формі порівнянь, метафор, символів. Їх специфічну 
роль влучно визначив К. Гей: "…втягують у сферу образу зображувані або названі об’єкти, претендують 
на те, щоб вони виникли у свідомості у всій красі чи сукупності інших рис і якостей, щоби могли 
викликати необхідне для художнього смислу враження" [6; 60], зорієнтувати реципієнта в художньому 
часопросторі митця. 
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Висока інформованість традиційних образів обумовлює їхню поліфункціональність у структурі твору, 
уможливлює широкий спектр інтерпретацій. 
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Макаренко Л.В. Метафорические функции "вечных образов" в поэзии Юрия Клена. 

В статье исследуются метафорические функции античных, библейских, древнеукраинских 
традиционных образов в поэзии Юрия Клена. 

Makarenko L.V. The Metaphorical Functions of the ‘Life-long’ Images in Yuri Klen’s Poetry 

The article deals with the metaphorical functions of the Hellenistic, biblical and traditional 
old Ukrainian images in Yuri Klen’s Poetry. 
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КОГНІТИВНА ЗНАЧУЩІСТЬ ПОВТОРІВ 

У статті розглянуто когнітивний та когнітологічний аспекти повторів. 

Актуальність дослідження продиктована кардинальним поворотом лінгвістичних досліджень у бік 
вивчення когнітивної сторони мовної діяльності. До сьогодні когнітивна лінгвістика представлена в світі 
декількома потужними напрямками, кожен з яких відрізняється своїми настановами, своєю ділянкою та 
особливими процедурами аналізу (Є.С. Кубрякова, Є.В. Падучева, З.Д. Попова, Ю.С. Степанов, В.І. Ша-
ховський, В.В. Красних, А.А. Уфімцева, Н.Н. Болдирєв та ін.).  

Недостатність вивченості когнітивного аспекту повторів.  
1) Аналіз публікацій з проблем повтору свідчить про те, що дослідження повтору не виходило, як 

правило, за межі структурних та функціональних досліджень. У дусі сучасної міждисциплінарної 
антропоцентричної парадигми акцент робиться на мовну особистість та мову як найважливішу її 
складову [1], на інтеграцію лінгвістичного, когнітивного та психологічного світогляду мовної 
особистості [2], на врахування актуально неусвідомлюваних людиною суто фізичних параметрів тексту 
[3: 8,12], на пояснення мовної форми її функціями [4; 5; 6]. 

2) В окремих дослідженнях, психолінгвістичних роботах повтор представлено або як прояв 
підсвідомості [7: 255; 8: 117], або як "неконтрольований підтекст" [9: 40] і навіть як поєднання 
індивідуальної стратегії мовця з певним універсальним принципом. Повтор може виникати на перших 
стадіях фонологічного розвитку мови [10: 267]. Однак безперечним є той факт, що повтор як 
лінгвістичне явище не виникає випадково чи автоматично. Цілком очевидно, що повтор не є якимось 
"стороннім" явищем, яке можна проігнорувати. Функціонуючи на трьох рівнях – синтаксичному, 
фонологічному і концептуальному, повтори є результатом обдумування, пошуку відповіді, вимушеної 
паузації тощо [11: 201].  

Когнітивний аспект повторів пов'язаний з реалізацією когнітивної функції мови як знаряддя пізнання 
(когніції), як засобу оволодіння знаннями та суспільно-політичним досвідом і як засіб вираження 
діяльності свідомості. За зауваженням Є.С. Кубрякової, сутність когнітивного підходу до явищ мови 
полягає в його розумінні "как лучшего свидетельства существования в нашей голове разнообразных 
структур знания о мире, в основе которых лежит такая единица ментальной информации, как концепт. 
Концепты разного типа (образы, представления, понятия) или их объединения (картинки, гештальты, 
схемы, диаграммы, пропозиции, фреймы  и т.п.) рождаются в процессе восприятия мира, они создаются в 
актах познания, отражают и обобщают человеческий опыт и осмысленную в разных типах деятельности 
с миром действительность. Язык выявляет, объективирует то, как увиден и понят мир человеческим 
разумом, как он преломлен и категоризован сознанием. Каждая языковая единица и особенно каждая 
языковая категория могут рассматриваться как проявление указанных выше когнитивных процессов и в 
качестве специфических их результатов" [12: 57] 

На наш погляд, правомірним є розрізнення когнітологічної та когнітивної значущості повторів. 
Когнітологічний аспект повторів пов'язаний з процесом пізнання та накопичення знань, а когнітивний – з 
процесом концептуалізації та категорізації позамовної реальності та вербалізації їх результатів.  

Розглянемо когнітологічний аспект повторів. 
1) З позиції теорії пізнання – когнітології – повтор розглядається як самоочевидність, яка лежить в 

основі наукового знання та мислення взагалі. Структури повтору мають статус когнітивних утворень і  в 
цій своїй якості розглядаються як початкові елементи свідомості. Таке положення пояснюється тим, що 
повтор (повторення) стає принципом виміру. Для того, щоб фіксувати специфіку передрозуміння, 
дослідники звертаються до психічної властивості – ехолалії (мовонаслідування), що дає можливість 
когнітивним структурам робити пряме повторення, яке описується за формулою закону тотожності: 
А=А. Вивчення структур свідомості в межах гуманітарних наук (А. Бергсон, К. Леві-Строс, В.Я. Пропп) 
дозволило зробити висновок про те, що "инвариантность как неизменное начало сознания зафиксировано 
в факте повторяемости" [13: 387]. Таким чином, повторюваність, яка фіксується у фактах повсякденності 
і є зовнішньою для структур мислення, набуває статусу певної сполучної ланки між логічним мисленням 
та умовно-рефлекторною діяльністю.  

2) Повтор є необхідною складовою процесу навчання та формування необхідних навичок, що  є 
неможливим без повторного відтворення як засвоєного раніше, так і щойно вивченого матеріалу. 
Вивчене раніше активізується в пам'яті, а щойно викладене краще запам'ятовується та переводиться з 
короткострокової в довгострокову пам'ять. Загальновідомим є те, що чим більшу кількість разів матеріал 
повторюється, тим краще він запам'ятовується.  
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3) Повтор пов'язаний з процесом інтерпретації. Рецепція текстів може бути вивчена при розгляді 
механізмів сприйняття та запам'ятовування, які активно взаємодіють зі змістопороджуючими 
структурами. До останніх відносять загальні знання про світ, семантичні макроструктури та нарративну 
суперструктуру. Сукупність цих структур наділяє розповідь, що сприймається, когезією та 
когерентністю.  Проблема породження тексту, яка тісно пов'язана з його сприйняттям, розуміння 
процесів та механізмів їх здійснення детерміновані онтологією повтору в тексті [3: 6]. Без виявлення 
онтології повторів ускладнюється точна уява про процеси текстотворення, унеможливлюється 
змістовний перехід до розуміння категорій зв'язності та цільності їх як базових категорій тексту. 

4) Когнітологічну значущість повтору можна відзначити і в семіологічному плані. Повтор займає 
досить важливі позиції навіть у найпростіших формах семіотичного виразу, що є слушним, зокрема, для 
сфери художньої творчості: "объединение произведений в ряды, последовательности, группы, серии, 
ансамбли было характерно для искусства изначально или, другими словами, всегда являлось органичной 
чертой существования искусства" [14: 170]. При цьому важливо враховувати, що якщо групування 
артефактів за формальними, структурними та змістовими ознаками є імманентним сприйняттю 
художнього, то питома вага та якісна й кількісна складова елементів, що репродукуються, виявляють 
свою специфіку в семіотиці текстів культури. Відновлення еквівалентних структур у гетерогенних 
комунікантах дозволяє розглядати загальні тенденції в організації текстів, які належать до різних 
культурних традицій.    

Перейдемо до аналізу когнітивного аспекту повторів. 
Когнітивні процеси відбуваються в мозку людини при відображенні процесів і явищ реальної 

дійсності та їхній концептуалізації. У результаті цього створюються концептуальні структури, що несуть 
певне знання, яке іноді виходить за межі чистої семантики. Під семантичними процесами розуміються 
процеси вербалізації, що виражають відношення "знак – референт". Знання, відбите концептуальними 
структурами, ширше за значення, яке є центром уваги в семантичних дослідженнях [15: 3]. 
Спостереження над мовним матеріалом свідчать про взаємодію семантичних і когнітивних процесів, при 
цьому когнітивні процеси є пріоритетними. З цього випливає, що для комплексного аналізу повтору 
особливо актуальним є аналіз не стільки семантики повторюваних одиниць, скільки їх когнітивної 
онтології. 

Під когнітивною значущістю повторів ми розуміємо їх здатність мати значення, яке може бути 
вираженим засобами тієї чи іншої мови, їх здатність бути носіями змісту, який можна здобути з цього 
значення в результаті інтерпретації в межах когнітивних систем  (у термінах В.В. Красних – когнітивних 
баз) учасників акту комунікації. При цьому відбувається зіставлення інформації, що інтерпретується, 
відносно до тієї, яка сприйнята раніше (контексту), а також інформації, яка зберігається в пам'яті у 
вигляді ментальних репрезентацій, що є результатом концептуалізації та категорізації. Висловлювання (в 
тому числі й те, що містить повтор) є значущим, якщо можна встановити зв'язок між ним та концептом 
чи категорією, які входять до ментальної репрезентації референтної ситуації або ситуації перебігу мови 
(порівняємо поняття значущості сигналу (cue validity) у Дж. Лакоффа як наявності його кореляції з 
певною категорією, перш за все базового рівня) [16: 79-81]. Як слушно зауважує Л.Ю. Ігнатенко, 
когнітивну значущість мають тільки значущі повтори на відміну від незначущих згідно з відомою  
класифікацією [17: 157-159]. Останні, як правило, не плануються адресантом заздалегідь і не залежать 
від його волі. Вони можуть бути викликані особливостями його фізичного стану (дефекти мови, кашель 
чи незвичайний емоційний стан (шок, переляк, подив тощо): "The b-b-b-b-bastard – he seen me c-c-c-c-
coming" (R.P.Warren). [18: 78]. Роблячи висновок щодо когнітивної значущості повторів, слід зазначити, 
що її мають всі контактно повторювані мовні одиниці, які задовольняють вищевказані критерії. 

Однак когнітивна значущість не збігається з інформативністю. Поняття інформативності ширше і 
пов'язане не тільки з вказівкою на відповідні концепти та категорії, але й з повідомленням співвідносної з 
ними нової, відмінної від тієї, що існувала раніше, інформації. Нова інформація не завжди є невідомою 
реципієнту. Це може бути введення в поле поточної свідомості аспекта концепту або категорії, що 
зберігався раніше в довгостроковій пам'яті. (Під "текущим сознанием" ми разом з А.Є. Кибриком 
розуміємо "активизированную информацию, которая имеет отношение к данному речевому акту, а также 
связанную с этой информацией мыслительную деятельность" [19: 43]. 

Інформативність має лише перша з повторюваних мовних одиниць. Безумовно, якщо висловлювання 
містить повторювані мовні одиниці, вони репрезентують одну й ту ж  структуру свідомості (категорію, 
концепт), їх референції збігаються. Звідси випливає обґрунтоване припущення про те, що, коли ми 
повторюємо висловлене, референтне значення вислову не змінюється [20]. 3 точки зору продуцента, 
такий повтор не несе нової інформації і найчастіше навіть сам факт повтору не усвідомлюється як такий.  

Однак, не змінюючи референтного значення висловлення, повтори змінюють загальний зміст 
сказаного за рахунок додання йому додаткового емоційного значення. Найбільш цікавими, з точки зору 
впливу на когнітивне значення вислову, є значущі повтори, що спрямовані на адресата. Такі повтори 
найчастіше розглядаються у мікроконтексті, тобто в рамках окремого вислову або мовленнєвого акту. 
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Розглянемо два приклади, що взяті нами з Tosca S. [21: 5]: My childhood days are gone. та My childhood 
days are gone, gone. Ці вислови виражають однакову пропозицію, але мають різні комунікативні цілі. У 
першому випадку ми маємо мовленнєвий aкт констатив: продуцент просто повідомляє адресатові певну 
інформацію. У другому випадку прагматична мета висловлення залежить від контексту та може 
трактуватися як спонукання адресата до подальшого обговорення запропонованої теми, натяк на 
наявність додаткових фактів та певну емоційну оцінку ситуації [18: 78].  

Значущі повтори реально впливають на когнітивний зміст виcловлювання, бо здійснюються з 
визначеною прагматичною метою (наприклад, виграти час, привернути увагу, показати незгоду зі 
співрозмовником, продемонструвати подив чи сумнів, підкреслити головну думку тощо). "I've come here 
with my little girl." "Little girl? You have a little girl" (H.G. Wells) [18: 78]. 

Отже, визначимо, що ми розуміємо під когнітивною функцією повторів. Спочатку потрібно 
відповісти на питання, що є когнітивною функцією мовної одиниці взагалі. За визначенням Ф. Клікса, 
"когнитивную функцию можно определить очень просто: с помощью языка можно обозначить словами 
(или знаками) не только вещи воспринимемого мира, фиксируя их в памяти, но результаты мышления, 
которые связываются при помощи названий в одно целое. Этот зафиксированный в языке мир 
результатов мышления образует – как итог познаавтельных процессов –  внутреннюю реальность, по 
отношению к которой операции мышления могут быть применены точно так же, как и к продуктам 
восприятия внешнего мира. Самыми существенными результатами мышления в языковых категориях 
являются образование и фиксация в памяти различного уровня абстракций." [22: 13]. 

У сучасній філософії мови підкреслюється той факт, що концептуальна система людини (внутрішня 
реальність) є не дзеркальним відображенням об'єктивної дійсності, а відображенням, яке інтерпретоване 
свідомістю (див., наприклад, праці Є.С. Кубрякової, Є.В. Падучевої, Дж. Лакоффа та ін.) При цьому 
підкреслюється творча роль самого суб'єкта мовної (та пізнавальної) діяльності. Як відзначає 
С.А. Жаботинська слідом  за О.М. Селіверстовою, "единственные "реальности", которые мы на самом 
деле ощущаем и можем осмысленно обсуждать, – это воспринимаемые нами реальности, которые мы 
переживаем, т.е. экзистенциальные реальности. Эти реальности содержат нас в качестве редакторов, и 
все они связаны с наблюдателем" [23: 54].  Активність спостерігача включає членування реальності, що 
сприймається, на фрагменти, які "висвічуються" в поточній ситуації мовної взаємодії [19: 43]. "При 
любой концептуализации фрагмента действительности одни аспекты реальности акцентируются, 
актуализируются, другие затушевываются, уходят в фон: происходит схематизация реальной 
действительности" [24: 157].  

З усього вищезазначеного можна зробити висновок про те, що когнітивна функція повторюваних 
мовних одиниць полягає в матеріалізації в мовній формі результатів пізнання фрагменту дійсності, за 
яким повторно матеріалізується  той його аспект, який здається мовцю найбільш актуальним у момент 
здійснення мовленнєвої дії.  Вивчення   фактологічного    матеріалу   дозволяє    припустити, що повтори 
є джерелом додаткової інформації щодо характеру сприйняття ситуації, в межах якої здійснюється 
повтор, та суб'єктивних факторів, пов'язаних безпосередньо з когнітивними особливостями слухача.  

Актуальним з точки зору мовця може стати будь-який компонент ситуації спілкування, який 
співвідноситься як з семантикою висловлювання, так і пов'язаний з його прагматикою. Відповідним 
чином він може корелювати з будь-яким компонентом змісту висловлювання.  

У процесі реалізації мовленнєвого акту нами передається цілий набір семантичних та прагматичних 
значень та змістів. Як компоненти семантичної структури висловлювання нами розглядаються 
компоненти його зовнішньої модальної рамки, яка представлена модусом вбачання, та внутрішньої, яка 
представлена модусом істинності пропозиції  Р(х). Пропозиція утворює глибинну структуру, що є 
логічним корелятом денотативної (референтної) ситуації. Денотат, як фрагмент дійсності, що 
визначається реченням як об'єкт реального чи концептуального світу [25: 15], постає в реченні у формі 
судження суб'єктно-предикатної структури [26: 62]. На стадії кодування мовленнєвого повідомлення 
мовець структурує його семантику  у вигляді одиничної пропозиції або ієрархічної структури, 
розташовує її як диктум у сферу дії модального оператора "істинно". Крім того, на стадії кодування 
продуцент повідомляє висловлюванню певні параметри прагматичної структури та характеристики, які 
відзначаються прагматичним контекстом.  

Разом з Н.В. Малімоновою [27] ми зводимо компоненти смислової структури до набору 
пропозиціональних структур у такому вигляді: 

На рівні семантичної структури:  
1. Я à (вважати), що U (зовнішня модальна рамка) 
2. U à (мати властивість) "істинно" (внутрішня модальна рамка);  
3. S  à P, де S і P- суб'єкт  та предикат пропозиції, яка відображається у поверхневій структурі. У 

висловлюванні може міститися декілька пропозицій типу "SàP", які оформлені у вигляді експліцитних 
та імпліцитних предикацій, пресупозицій та імплікатур. 
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На рівні прагматичної структури:  
1. U à (мати властивість) A1 (B1, C1, D1), що означає, що висловлювання має форму А1 (тему В1, 
іллокутивну спрямованість C1, скероване на досягнення кінцевого результату (наприклад, 
позамовної мети, перлокутивного ефекту) D1),  

2. U à (мати місце, бути реалізованим) E1 ( F1, G1), що означає, що висловлювання реалізоване в 
момент часу E1, в місці F1, з особистісно-рольовими характеристиками комунікантів G1) [27: 10]. 

За нашими спостереженнями, повторювані мовні одиниці, які описують концептуалізацію 
референтної ситуації, найчастіше співвідносяться з семантичною структурою висловлювання. Повтори, 
які співвідносяться з концептуалізацією комунікативно-прагматичного контексту, є характерними для 
реактивних реплік діалогічних єдностей і оформлені у вигляді питань-перепитувань, вигуків емоційного 
реагування, що несуть суб'єктивну модальність різної семантики (подив, спантеличеність, сумнів тощо). 
Когнітивна значущість повторів, що входять до складу реактивної репліки діалогічної єдності, має більш 
складний характер. Розглядаючи його когнітивну значущість, Н.В. Малімонова відзначає, що реципієнт 
розкодовує вербалізоване висловлювання-стимул, співвідносить компоненти його смислової структури з 
наявними в нього когнітивними структурами в ході інтерпретації. Продукування мовленнєвого акту 
подиву є результатом інтерпретації та перетворення висловлювання-стимулу, коли для верифікації 
стимулу реціпієнт "обращается к своему денотату положения вещей в мире, фиксируя различия" [27: 9].  
Повторюється та актуалізується та мовна одиниця, яка найбільше відрізняється від відповідної 
когнітивної структури співрозмовника. 

Наведемо приклади першого типу, що ілюструють вищенаведену схему, коли актуальна ознака 
референтної ситуації входить до складу семантичної структури висловлювання (пункт 3) як пре-
дикативна ознака (приклад 1) або частотність здійснення дії (приклад 2): 

(1) "He is our daddy," Paula exploded at him. "He's ours, he's ours!" ( E. Segal) 
(2) "He's never gonna come back to this house," Paula insisted. "Never, never" ( E. Segal) 
Актуальним може виявитися модус істинності зовнішньої модальної рамки (пункт 2), коли в фокусі 

уваги опиняється відповідність всієї предикації дійсності:  
(3)"Does it say that anywhere on the tie? Does it, does it, does it?"( E. Segal) 
У прикладі (4) актуальним є модус потенційності та повторюється модальний компонент смислової 

структури: 
(4)"Now, it would appear to me", Mr.Duffy said, and cleared his pipes again, "it would appear to me maybe 

that doctor might be pretty big around here" (R.P. Warren) 
Як приклади найбільш поширених повторів, які співвідносяться з концептуалізацією комунікативно-

прагматичного контексту, наведемо такий приклад повтору, що містить цитацію теми: 
(5) - I tried to convince myself that it was to earn a degree, but I really wanted to get to Harlem. 
- What's Harlem got to do with this?(J. Richards) 
Приклади повторів, які вербалізують інші компоненти прагматичної структури висловлювання, є 

досить рідкісними та пов’язані з ситуаціями, коли предметом мови стають самі компоненти 
прагматичного контексту. 
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В статье рассмотрены когнитивный и когнитологический аспекты повторов. 

Malinovsky E.F. Cognitive Significance of Repetitions  

The papers considers cognitive and cognitological aspects of repetitions. 
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СТИЛІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ Й ЕМОЦІЙНО-ОЦІНОЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОВА 

У статті проаналізовано специфіку німецької аксіологічної лексики різних стилістичних регістрів, яка 
відображає оціночне ставлення мовного колективу до того, що стоїть за словом. Аналіз оціночної 

специфіки слова здійснюється у статті в тісному зв’язку з психологічними, філософськими, соціально-
культурними чинниками на фоні реально існуючої лінгвістичної картини. 

Актуальність дослідження аксіологічної лексики сучасної німецької мови зумовлена її особливою 
роллю в мовленнєвій комунікації. Оціночний компонент семантики слова, який створює специфіку 
аксіологічної лексики, зумовлює неповторну особливість цілого шару лексики. Інтенсивна розробка 
окремих аспектів аксіології, числені праці загальнотеоретичного характеру стимулюють значний інтерес 
до цієї проблематики. 

Метою нашої статті є аналіз оціночного потенціалу лексики різних стилістичних регістрів, 
дослідження їх структурно-семантичних і функціонально-прагматичних особливостей, аналіз способів 
презентації оціночних параметрів лексичних одиниць у тлумачних і двомовних словниках. 

Об’єктом аналізу є німецька аксіологічна лексика різних стилістичних регістрів з точки зору її 
ідентифікації, категорізації у лексико-семантичній системі мови, функціонування у мовленні. 

Матеріальний світ, який оточує людину, має предметну цінність, що реалізується в практичній 
діяльності, в освоєнні цього світу. Абсолютно все оточуюче індивіда в його життєдіяльності має для 
нього значущість і предметну цінність. У процесі цілеспрямованого й вибіркового відображення 
свідомістю людини реальної дійсності відбувається актуалізація предметної цінності. На аксіологічній 
шкалі існує певний оціночний еталон [1: 29], який стає інструментом при визначенні оцінки слова. 

Розуміючи під стилістичним значенням регулярну співвіднесеність із певними об’єктами 
екстралінгвістичної дійсності, М.П. Брандес [2: 267], В. Фляйшер, Г. Міхель [3: 211], Е.Г. Різель, 
Є.І. Шендельс [4: 61] розглядають оцінку (оціночний компонент) як один із типів стилістичного 
значення. 

Водночас у сучасній лінгвістиці розповсюдженою є думка про оціночність як складову й обов’язкову 
частину семантичної структури слова, що не обмежується стилістичними рамками [5: 95; 6: 190; 7: 82; 8: 
118]. На думку Д. Шлібен-Ланге [6: 82], у лексичне значення слова потрібно включати лише ті 
компоненти, які дають стійку й однозначну характеристику самому явищу, відображеному словом. При 
цьому стилістичні елементи, які характеризують стиль і призначення мовлення, опускаються. 

Широко розповсюджена й думка про те, що оціночний і функціонально-стилістичний компоненти 
взаємозв’язані [3: 220; 4: 80; 9: 113; 10: 54], хоча не можуть вважатися тотожними. Звичайно, оцінка не 
може бути віднесена до якого-небудь одного функціонального стилю, бо у всіх функціональних стилях є 
і безоціночні, й оціночно марковані одиниці. Існує значна кількість стилістично позначених, але 
оціночно нейтральних одиниць. Стилістичний статус слова не визначається його предметно-логічним 
значенням, а залежить від сфери й ситуації спілкування. 

На наш погляд, стилістичний компонент семантичної структури слова, незважаючи на тісний 
взаємозв’язок з оцінкою, має право на автономний розгляд. Не маючи референта у матеріальній 
дійсності, він характеризується, насамперед, ситуацією спілкування. Стилістичний компонент значення 
слова, на відміну від емоційного й оціночного, не відображає особливостей комунікантів, але без 
функціонально-стилістичної характеристики слово не може виконувати однієї зі своїх головних функцій 
– комунікативної. 

Отже, стилістичний параметр слова, не будучи його суто мовленнєвою характеристикою, зовнішньою 
щодо парадигматичних властивостей, є, проте, невід’ємною частиною семантичної структури слова і як 
такий фіксується у словнику. Він має власний об’єкт відображення – комунікативну ситуацію. 

На відміну від нейтральної, стилістично забарвлена лексика має різні ступені естетичної цінності. У 
центрі тричленної структури знаходяться нейтральні слова, а стилістично забарвлені розміщуються 
зверху та знизу від нейтральних [2: 263; 10: 102]. 

Стилістична стратифікація словникового складу диференціює стилістично марковані й немарковані 
одиниці. Найчіткіше протиставлені одне одному серед маркованих книжні й колоквіальні слова: і ті, й 
інші потенційно мають емоційну оцінку. Що ж до стилістично нейтральної лексики, то вона, як правило, 
нейтральна і щодо емоційної оцінки. Переважаючий тип оцінки в таких лексичних одиницях – 
раціональна, інтелектуальна оцінка, що базується на денотативному компоненті значення. Подібною 
оцінкою наділені, наприклад, такі слова, як Verräter, Gefängnis, Schande, hinrichten, sterben, Kranke. 
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У більшості випадків емоційну оцінку має один із лексико-семантичних варіантів багатозначного 
слова – стилістично маркований варіант. Діапазон стилістичного варіювання одиниць емоційно-
оціночної лексики досить широкий: від супернейтральних (термін Ю.М. Скребнева), переважно 
книжних, до субнейтральних (колоквіалізмів, сленгу, просторіч і лайливих слів). 

Загалом визнаючи обов’язкову інтеграцію в конотаційній частині семантичної структури слова 
функціонально-стилістичної й емоційно-оціночної характеристик, навряд чи можна говорити про їх 
взаємозумовленість. Перша з них вказує на віднесеність оціночної одиниці до специфічної сфери 
функціонування, а друга відображає оцінку мовцями предмета номінації. Характеристика лексичної 
одиниці як пейоративної (у переважній більшості випадків) або меліоративної зумовлена її емоційно-
оціночною значущістю. 

За своєю природою і відповідно до конкретних соціальних ситуацій лексика високих стилістичних 
регістрів традиційно фігурує в офіційній, урочистій мові освічених людей і зустрічається в художній 
літературі, публіцистиці, наукових виступах, маючи високий соціальний престиж. Для об’єднання таких 
шарів лексики, як книжна, книжно-літературна, поетична, термінологічна і под., Ю.М. Скребневим 
запропоновано термін "супернейтральна" лексика. Підставою для об’єднання згаданих шарів є така 
інтегруюча ознака, як престижність слів, їх підвищена естетична цінність [11: 22]. 

Незважаючи на різноплановість позначок у більшості сучасних лексикографічних джерел, існують 
певні критерії відбору супернейтральної лексики. Один із таких критеріїв – наявність у дефініції або 
перекладі індикаторів супернейтральності. У двомовній лексикографії досить об’єктивним критерієм 
супернейтральності слугують позначки "книжн.", "поет.", "терм.", "літ.", "іст.", "міф." тощо. У 
німецькомовній лексикографії це – "bildungsspr.", "geh.", "dichter.", "hist." і т.д. 

Емоційно-оціночні потенції супернейтрального, колоквіального й субколоквіального шарів лексики, 
так само, як і їх експресивність, неодноразово були предметом обговорення в лінгвістиці [2; 10; 12; 13]. 
Існує думка, що книжна лексика однозначно нейтральна щодо емоційної оцінки. Дійсно, частина 
книжної лексики (її термінологічний шар) абсолютно нейтральна в цьому плані. Що ж до одиниць цієї 
лексики (переважно лексико-семантичних варіантів) в іронічному або жартівливому вживанні, то тут її 
оціночний статус самоочевидний. У лексикографічній практиці оціночний компонент семантики слова 
знаходить відображення у дефініції та широкому спектрі супровідних позначок. Ось, скажімо, фрагменти 
книжної лексики з таких авторитетних лексикографічних джерел, як Словник української мови (СУМ) 
[14], Немецко-русский словарь (НРС) [15], Большой англо-русский словарь (БАРС) [16], Французско-
русский словарь (ФРС) [17]: 

СУМ 
елоквенція − книжн., заст., тепер жарт. ораторське мистецтво, красномовство 
манірний − книжн., несхв. позбавлений простоти та природності 
ренегат − книжн., несхв. той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у 

табір противників; зрадник 
словоблудство − книжн., зневажл. пусті беззмістовні розмови, балачки 
ясновельможний − іст., тепер ірон. почесно-шанобливе найменування 

НРС 
Ablaßhändler − ист., презр. торговец индульгенциями 
Huld − книжн., устар., теперь б.ч. ирон. милость, благосклонность, 

преклонение, пиетет 
Juristerei − книжн., б.ч. неодобр. юридические науки, юридическая казуистика 
kleingläubig − книжн., пренебр. недоверчивый сомневающийся 
Kommafuchserei − книжн., ирон. педантичная проверка, правильная расстановка каждой 

запятой 
Nützlichkeitsapostel − книжн., ирон. утилитарист 

БАРС 
excogitation – книжн. выдумывание, придумывание 

неодобр. измышление, вымысел 
Egeria − рим. миф. Эгерия 

преим. ирон. советчица, вдохновительница 
phrontistery − книжн., ирон. место для занятий и раздумий 
sanctified − книжн. освященный, посвященный 

ирон. ханжеский 
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ФРС 
moinerie − книжн., презр. монашеская братия 
principicule − ирон. князек 
ratiocination − пренебр. умствования, философствования 
caudataire − ист. паж, несущий шлейф римского папы или прелата 

презр. прихвостень, угодник 
Вищенаведені приклади свідчать, що книжна лексика (або лексика, що тяжіє до книжного шару) є 

досить ефективним засобом вираження оцінки всіх відтінків. Як бачимо, стилістичний статус емоційної 
оцінки характеризується різницею між фамільярним і високим стилем. 

Але якщо сленг – це конденсована форма вираження не лише стилістичного регістру лексики, а і її 
емоційної та соціальної оцінки [12: 122], то інші стилістичні шари лексики не мають подібної інтеграції 
параметрів. Проте функціонально-стилістичні відмінності лексичних одиниць деякою мірою можуть 
прогнозувати характер потенційної емоційної оцінки. Так, колоквіалізми й субколоквіалізми явно 
тяжіють до дуже різкої, безапеляційної форми вираження емоційної оцінки – ненависті, зневаги, 
захоплення, ніжності, несхвалення й под. 

Більш тонка й пом’якшена емоційна оцінка (іронічність, жартівливість) властива для книжної 
лексики. Основна відмінність іронічної лексики полягає у використанні для позначення загальних із 
нейтральною лексикою референтів таких слів, первинна й основна функція яких полягає у передачі 
інших, часто протилежних значень: 

 
barock 
Drahtzieher 
Existentialist 
Isegrim 
Moralapostel 

− 3) часто ірон. незвичайний, дивний 
− 2) ірон. закулісний керівник, верховод 
− 2) ірон. представник богеми 
− 2) ірон. похмура людина, буркотун 
− ірон. мораліст, охочий до повчань 

Тут ми бачимо навмисно підкреслену невідповідність між старою "громіздкою", трохи пишномовною 
формою й іронічним переосмисленням цього слова. 

Аналогічно ефект жартівливої комічності досягається шляхом протиставлення книжної "вченої" 
форми буденному життєвому змісту: 

 
Adamskostüm 
Anno Domini 
von Anno Tobak 
bukolisch 
Kamerun 
Stinkadores 

− жарт. у костюмі Адама, голий 
− жарт. старість 
− жарт. допотопний 
− жарт. сільський 
− жарт. нудистський пляж 
− жарт. "пахуча" сигара, "ароматний" сир 

Чим більш віддалені за тематикою вихідне й жартівливо переосмислене слово, тим сильнішим буде 
експресивний потенціал лексичної одиниці – виразника емоційної оцінки. Емоційно-оціночні семи, які 
займають периферійне положення у структурі денотата, можуть легко переміщуватися у сферу конотацій 
[6: 55]. Значна частина книжних лексичних одиниць характеризується розташуванням емоційно-
оціночних сем поза межами денотативного компоненту значення, виражаючи додаткову інформацію. У 
таких супернейтральних словах, які мають лексикографічну позначку "зневажл.", "несхв.", "жарт.", 
"ірон." і т.д., як 

 
Einimpfung 
lackieren 

− ірон. повчання 
− жарт. обманути, 

денотативний компонент значення нейтральний, а емоційно-оціночні семи входять у конотативний 
компонент значення як додаткові елементи смислової структури слова. 

Є всі підстави твердити, що чітке визначення положення емоційно-оціночних сем у семантичній 
структурі супернейтральних слів неможливе, оскільки вони можуть займати як центральне, так і 
периферійне положення в денотативному компоненті значення, а також можуть бути віднесені до 
конотативного компонента значення [6: 59]. 

Згідно з широко розповсюдженим традиційним поглядом у лінгвістиці, питання про аксіологічний 
статус лексики високого регістру нерелевантне. Ще І.Р. Гальперін відзначав, що книжні елементи мають 
лише одне функціональне забарвлення [18: 53]. Вважається, що колоквіалізми й субколоквіалізми 
характеризуються пейорацією значення, а зміна стилістичного діапазону у бік підвищення сприяє 
"покращенню значення" [4: 66]. 

Сучасні дослідження цієї проблеми довели наявність у системі мови колоквіальних меліоративів [6; 7; 
8]. Суттєве переважання серед колоквіалізмів одиниць із пейоративною емоційною оцінкою призвело до 
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того, що у питанні про співвідношення функціонально-стилістичного й емоційно-оціночного 
компонентів "позитивність" однозначно асоціювалась із книжною (високою) лексикою, а "негативність" 
– із розмовною. Відбувалося ототожнення функціонально-стилістичної належності слова та його 
аксіологічних характеристик, хоча ні позитивна, ні негативна оцінка не є ознакою якогось певного 
функціонального стилю. 

Таким чином, супернейтральна лексика, як і лексика, що належить до інших стилістичних регістрів, 
може бути безоціночною й оціночною. Оціночна супернейтральна лексика може мати інтелектуально-
логічну оцінку, як позитивну, так і негативну: 

Filou 
Filz 
tatendurstig 

− книжн. аферист, хитрун 
− книжн. скнара 
− книжн. енергійний 

 
Ця лексика може мати також емоційну оцінку, як меліоративну, так і пейоративну: 

Nonplusultra 
Köhlerglaube 

− поет. сама досконалість 
− ірон. сліпа, наївна віра 

 
Національно-культурна й лінгвокраїнознавча специфіка іронічного й жартівливого переосмислення 

лексики настільки яскраво виражена, що часто оцінка не може бути ідентифікована без допомоги 
спеціальних словників, таких, наприклад, як, "Страноведческие реалии немецкого языка" [19]: 

Laubenpieper 
Pfeffermühle 
Polterabend 
 
Usipeter 
 
Zopfstil 

− жарт. власник садової ділянки 
− жарт. політико-сатиричне кабаре 
− жарт. вечірка напередодні весілля, яка часто супроводжується биттям 

посуду "на щастя" на порозі будинку молодого чи молодої 
− жарт. "незалежні", члени Незалежної соціал-демократичної партії 

Німеччини (від USP – скорочена назва партії) 
− ірон. застарілий стиль 

 
Але лексикографи надзвичайно рідко фіксують книжне стильове віднесення слова і його оціночний 

потенціал разом. Такі приклади одиничні й стосуються окремих лексико-семантичних варіантів слова: 
Ausgeburt 
durchblitzen 
Froschperspektive 
Gulasch 
Habit 
Hampelmann 

− книжн., несхв. породження, витвір 
− книжн., ірон. промайнути, з’явитися (про думку) 
− книжн., ірон. вузький кругозір 
− книжн., жарт. плутанина, безладдя, хаос 
− книжн., несхв., ірон. шати, убрання 
− книжн., ірон. маріонетка, безвільна людина, тюхтій 

 
На особливу увагу заслуговують приклади конфронтації емоційних відтінків оцінки у лексикографії: 

Valentine 
 
Valentine 

− ірон., жарг. письмове попередження про звільнення, яке має відбутися, 
або про виключення за неуспішність 

− жарт. любовне послання 
 
Цікаво, що країнознавчий словник, подаючи головне й переносне значення слова, не згадує про його 

емоційну оцінку, але в дефініції використане слово "жартівливий": 
Valentine − 2) любовне послання (листівка або картка, яку надсилають у день 

святого Валентина з любовною символікою, наприклад, із серцем, 
пробитим стрілою, жартівливими сюжетами й под.) 

 
На думку В.В. Сдобнікова [13: 31], позначки "зневажл.", "презирл." для характеристики емоційного 

забарвлення слів відповідають і стилістичній інформації, наявній у словах. Йдеться про неприязне 
ставлення мовця до позначених речей, якостей, явищ. Позначку "несхв." мають лексеми, що передають 
незадоволення мовця і неприйняття ним позначеної речі. 

Ступінь виявлення неприязні й незадоволення може бути досить високим, аж до переведення лексики 
в розряд лайливої. У стилістичному плані для вираження суто негативної оцінки існують лексеми, 
позначені "груб.", "вульг.", "лайл.", "derb", "vulg.", "Schimpfwort". 

Питання про екстремальний емоційно-оціночний характер цього стилістичного регістру лексики є 
дискусійним через її номінативну неповноцінність і велику кількість штампів із нівельованою 
оціночністю. Номінативні можливості цього розряду лексики відносно невеликі, і, вживаючи арготизм, 
мовець знає, що він вживає не те слово, яким зазвичай називається певне явище дійсності, а сурогат, 
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замінник цього слова. Одним із мотивів вживання арготизмів для емоційної оцінки може бути 
демонстрація "своєрідного негативізму у мовленнєвій поведінці" [20: 180]: 

Sauleben! 
Doppelt Schwein! 
Selber einer! (реакція у відповідь) 
Bierwirtphysiognomie! 
Das geht ihn einen Dreck an. 
Er kümmert sich einen Dreck um Fragen der Mode. [21] 
Сьогодні, коли відбувається культурна переорієнтація оціночних характеристик слова, помітним є, з 

одного боку, прагнення до вживання "престижних" оціночних номінацій (наприклад, книжних, 
іронічного характеру) з метою соціального символізму, з іншого боку, розширюється (не завжди в 
номінативних цілях) діапазон функціонування субколоквіальної оціночної лексики з максимальним 
ступенем етичного й естетичного зниження в осіб, які цілком упевнено володіють літературним 
стандартом. 

Аналізуючи іронічне й жартівливе слововживання, необхідно зазначити, що іронічне має тенденцію 
при відповідних соціолінгвістичних факторах переходити в емоційний розряд більш різко вираженої 
пейоративної оцінки. Наприклад, лексична одиниця, яка має позначку "іронічно" та зв’язана з 
найменуванням особи за національною ознакою: 

Piefke − iron. (Nord)deutscher [22] 
У словнику "Страноведческие реалии немецкого языка" [19] слово Piefke подане з позначкою 

"зневажл.", що додатково свідчить про деяку хисткість, дифузність системи емоційно-оціночних 
позначок загалом. 

Підсумовуючи проведений аналіз німецької аксіологічної лексики різних стилістичних регістрів, 
можна зробити висновки про те, що презентація оціночних параметрів лексичних одиниць у тлумачних і 
двомовних словниках виявляє можливість ідентифікації емоційно-оціночної лексики. Потрібно також 
констатувати, що функціонально-стильові позначки, накреслюючи сферу функціонування лексичної 
одиниці, не можуть замінити емоційно-оціночних позначок. Існують певні кореляції між стилістичним 
регістром слова й оцінкою, проте немає підстав говорити про кореферентність стилістичної й емоційно-
оціночної позначок. Проведене дослідження стилістичних параметрів і емоційно-оціночних 
характеристик слова та їх функціональна диференціація відкривають можливості для подальшого 
вивчення оціночного потенціалу різних стилістичних регістрів лексики. Перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямку полягають у комплексному аналізі лексики сучасної німецької мови, яка 
виражає оцінку, на фоні національно-культурної специфіки номінації. Заслуговують на увагу проблеми 
адекватної презентації цієї лексики в лексикографії, кореляції оціночних номінацій і екстралінгвістичної 
реальності. 
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Соколовская С.Ф. Стилистические параметры и эмоционально-оценочные характеристики слова. 

В статье проанализирована специфика немецкой аксиологической лексики различных стилистических 
регистров, которая отображает оценочное отношение коллектива к тому, что стоит за словом. 

Анализ оценочной специфика слова осуществляется в статье в тесной взаимосвязи с психологическими, 
философскими, социально-культурными факторами на фоне реально существующей лингвистической 

картины. 

Sokolovska S.F. Stylistic Parameters and Emotional-Evaluative Characteristics of the Word 

The specific aspects of German axiological lexis of different stylistic registers are analysed in the article. This 
lexis reflects evaluative attitude of language users towards the meaning of the word. The analysis of evaluative 

characteristics of the word is realised in the article in close connection with psychological, philosophical, social 
and cultural elements of the existing linguistic reality. 
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"МОСКОВІАДА" Ю. АНДРУХОВИЧА – НЕ ЛИШЕ "МАЛИЙ АПОКАЛІПСИС"... 

У статті розглядається роман Ю. Андруховича "Московіада" з точки зору його співзвучності із 
творами В .Єрофеєва "Москва-Петушки" та Т .Конвіцького "Малий Апокаліпсис". 

З’ява "Московіади" Ю. Андруховича спонукала до пошуків аналогій  із творами інших письменників, 
які представляють різні літератури та історичні умови: з одного боку – "давно известный, усвоенный, 
знакомый и любимый" [1] твір росіянина Віктора Єрофеєва "Москва–Петушки", а з іншого – роман 
поляка Тадеуша Конвіцького "Малий Апокаліпсис".  

Дехто був схильний  називати "Московіаду" своєрідним "романом-палімсестом", написаним поверх 
безсмертного тексту "нежной и тонкой поэмы Єрофеєва" [1], або ж констатували навіть текстуальні 
тотожності [2] між цими творами. Що ж до польського контексту, то О. Забужко у своїх "Хроніках від 
Фортінбраса" назвала роман Ю. Андруховича "Малим Апокаліпсисом, на малоросійський лад 
перелицьованим" [3: 323].  

Мовилося також про "Московіаду" як відгук в українських 90-их  польських 70-их р.р.  
Подібні  висловлювання  зумовлюють подивитися на твори пильніше з точки зору їх співзвучностей. 
Власне, мотивом, який спонукав зробити деякі зіставлення є впевненість, що текстуальна гра 
Ю. Андруховича з Єрофеєвим чи то Конвіцьким – усвідомлений прийом, а не неконтрольоване 
наслідування. 

Аргументом може служити насамперед кількарічний побут Андруховича у Москві, якраз тоді, коли 
друкувався роман Єрофеєва. Поза тим – робота над перекладом "Малого Апокаліпсису" Т. Конвіцького 
українською мовою. То ж вдаватися до певних знайомих уже сюжетних ходів чи образних аналогій – 
швидше була сміливість автора або ж навмисний ризик бути зловленим на подібних аналогіях, ніж 
просто його амбіційність. Інакше з таким же успіхом  можуть напрошуватися  й інші паралелі, 
починаючи із класичних і класицистичних віршованих епопей – "Іліадою" Гомера, "Енеїдою" Вергілія, 
"Росіадою" Хераскова або ж "Гавриліадою" О. Пушкіна. 

Наявні подібності, гадаємо, слід розглядати, як спробу автора "Московіади" збагнути саму 
концепцію, саму філософсько-естетичну схему дійсності, вибудовану його попередниками і намагання її 
співвіднести або ж накласти  на систему знакових кодів української ментальності, рідної культури. 

Одноденна подорож героя-літератора "по місту свого абсурдного животіння", а також двозначно 
вирішена загибель у фіналі – спільна форма для розглядуваних творів. Але при цьому не слід забувати, 
що сюжет цей джойсівський, отже, є попередником для усіх трьох. Форма подорожі у романі 
Андруховича наближає його більше до "Малого Апокаліпсису". Тут бачимо певну замкненість межами 
одного міста. Крім того, в "Московіаді" – це подорож не тільки від чарки до чарки, не тільки буквальне 
переміщення – від станції до станції метро, від зупинки тролейбуса до зупинки, це і переміщення по 
іншій осі – вертикалі. Падіння із сьомого поверху гуртожитку на землю випадкового нічного гостя до 
нашого героя, а потім його воскресіння у мареннях головного персонажа, або ж спуск у підземелля – 
метро є теж символічними. Сам Андрухович у тексті свого твору  стверджує, що "пияцтво – також 
різновид подорожі! Це подорож по звільнених півкулях свідомості, а, значить, і буття" [6: 213]. І взагалі, 
подорож для автора "Московіади" – ціла філософія життя як руху, бо життя і є подорожжю від 
народження до смерті, де кожний рух перетворюється на знак, стає місткішим і набуває глибшого сенсу. 

Форма подорожі у Єрофеєва викликає спогад про "Подорож із Петербурга у Москву" О. Радіщева. 
Обидва твори – антиімперські. Можна констатувати достовірність тих населених пунктів, якими 
прямують герої. Щоправда, їдуть вони у різні боки: один у Москву, інший – із Москви. Але для Радіщева 
ця географія надзвичайно важлива, бо передає  певні межі імперії, письменник ставив своїм завданням 
відкрити очі, зняти із них полуду і показати істинну суть речей, що приховувалась. До речі, спочатку 
герой-подорожній засинає у кареті, а потім все бачене згадує, як жахливий сон, то для Єрофеєва 
характерна певна словесна довільність. Назви населених пунктів важливі не стільки, як географічні 
відстані, скільки цікаві для автора своїм лексичним змістом, а також є суто композиційним елементом. 

Герой твору Єрофеєва "Москва-Петушки" Венічка прямує з Курського вокзалу, що у Москві до 
станції Пєтушкі. Час його відправлення 8 годин 16 хвилин. Щоправда, цю подорож герой ніби прокручує 
у своїй пам’яті з похмілля. Він пам’ятає, що все починалося із дороги до Курського вокзалу через 
магазин, потім ресторан. У поїзді він опиняється з чемоданчиком, де містяться пляшки з горілкою, вином 
і бутербродами. 

Подібну супровідну деталь ми зустрічаємо і в Т. Конвіцького. Там також герой не розлучається з 
каністрою, у якій знаходиться, щоправда, горюче для самоспалення. 
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Отто фон Ф. Ю. Андруховича прямує Москвою з торбою  на подарунки. Він не хоче розлучатися з 
нею:"Хочу, щоб моя торба була при мені в таку хвилину. Хочу, щоб моя душа була при мені. Щоб моя 
порожнеча була при мені" [6: 242]. 

Венічка  в Єрофеєва буде з чемоданчиком аж до станції 113 км. А зогледиться, що втратив його при 
зустрічі із Сфінксом, потім  намагатиметься відшукати цей чемоданчик. 

Уся подорож супроводжується розмовами із випадковими пасажирами, власними роздумами, муками 
сумління, діалогом із самим собою чи то з своїм уявним читачем. 

Герой Єрофеєва – поет-бездомний і неприкаяний, який змучений жаскими породженнями своєї 
психіки, так і не досягає кінцевої станції – Пєтушків. Останні розділи твору отримують додаткові назви, 
що є свідченням руху поїзда назад: "Петушки. Перрон", "Петушки. Вокзальная площадь", "Петушки. 
Кремль". Це вже уявна подорож у зворотньому напрямку. 

Десь на 105 кілометрі після зустрічі з Сатаною, Венічка віддається потоку свідомості. Йому 
уявляється Сфінкс. 

Принагідно нагадаємо, що "Сфінкс – це загадкова потвора з тілом лева і головою жінки. Він жив на 
скелі поблизу міста Фіви і всім подорожнім пропонував одну й ту ж загадку: "Вранці на чотирьох ногах, 
опівдні – на двох, а увечері – на трьох. Що це таке?" Ніхто не міг розгадати загадку, і Сфінкс усіх убивав. 
Тільки один мандрівник (звали його Едіп) дав правильну відповідь, що це дитина, доросла людина і 
дідусь. Почувши відповідь Едіпа, Сфінкс у розпачі кинувся зі скелі. " [4: 26]. 

Слово Сфінкс набуло переносного значення. Ним називають загадкових людей або незрозумілі явища  
Цікаво спародійована ця легенда у Єрофеєва. Суть загадки тут полягає у тому, що мусить прозвучати 

відповідь на питання: куди потраплять Мінін і Пожарський: чи на Курський вокзал, чи в Пєтушкі  і який 
рахунок там буде пред’явлено лорду Чемберлену. 

За неправильну відповідь Вєнічка був покараний тим, що у нього вселилась тривога, ніби він 
повертається  назад і що йому не бачити кінцевої станції. Врешті, ангели  завдають герою смерті. 

Як уже мовилося, усі порівнювані нами твори мають антиімперський характер. 
У зв’язку з цим  напрошується іще одна аналогія. Це сатира Т.Шевченка "Сон". Тут теж ліричний 

герой напідпитку засинає і йому ввижаються ті три картини, якими він і розвінчує тодішню Російську 
імперію. 

Антиімперський характер твору Єрофеєва полягає у тому, що він руйнує літературоцентричність 
російської культури, недоторканність її авторитетів. Маються на увазі ті сторінки, які розповідають про 
схильність до алкоголізму деяких класиків російської культури:  "Модест Мусоргський! Ви знаєте, як він 
писав свою безсмертну оперу "Хованщина"? Це сміх і горе. Модест Мусоргський лежить у канаві з 
перепою, а повз нього проходить Микола Римський-Корсаков, у смокінгу і з бамбуковою палицею. 
Зупинився  і говорить: "Вставай! Іди вмийся і сідай дописувати свою божественну оперу "Хованщина". І 
ось вони сидять – Микола Римський-Корсаков в кріслі сидить, закинувши ногу за ногу, з циліндром, а 
навпроти нього Модест Мусоргский, непобритий, потіє і пише ноти. Модест похмелитися хоче, а 
Римський –  Корсаков йому не дає. 

Але вже коли зачиняються двері за Римським-Корсаковим – кидає Модест свою безсмертну оперу 
"Хованщина" – і бух в канаву. А потім встає і знову похмелятися, і знову бух!" [5: 34].  

В Ю. Андруховича ми бачимо намагання переосмислити, переоцінити певні цінності, певну 
традицію, зрештою наявний стан культури. У нашій літературі був уже подібний прецедент – геніальне 
перелицювання Котляревським Вергілієвої "Енеїди". 

"Московіада" витримана у традиціях постмодерної прози. Тому прийом, який автору убезпечує 
неповторність – літературна містифікація, нестримне іронічне цитування, гра алюзіями, пародіювання і 
стилізація найрізноманітніших високих і низьких, елітарних і масових жанрів, формально-авантюрна 
фабула. Увесь цей барвистий ярмарок, зітканий із гротеску, тональності чорного гумору, травестії, 
фантасмагорії підпорядкований єдиній меті – вибудувати нову естетичну цінність задля показу 
спустошеності людини пострадянського суспільства. 

Повернемося іще до ряду художніх деталей, які повторюються у розглядуваних творах. 
Оповідачем у Андруховича є український поет Отто фон Ф. Він значно молодший від оповідача в 

"Малому Апокаліпсисі". У Конвіцького – це зрілий чоловік, який бачив війну, пройшов той тернистий 
шлях, який називаємо долею. Він є дитиною ХІХ віку [7: 9]. Отже, можна говорити про різні 
темпераменти цих людей, що і позначається на темпоритмі оповіді. У "Малому Апокаліпсисі" оповідь  
повільніша, в "Московіаді" більш динамічна 

Оповідач Конвіцького перебуває у депресивному стані "він людина, що зависла  над оцим містом і 
звіддалік зачудовано придивляється до дивних людей з їхніми дивними справами" [7: 8]. Він має таке 
враження, що ця країна справді вмирає [7: 8]. Одначе оповідач у творі дещо відсторонений від оточення. 
Він замикається у собі, тому вкрай здивований пропозицією, що його самопожертва може врятувати той 
стан, у якому опинилася їхня країна. Він як письменник перестав писати: " Я ніколи не втручався у 
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функціонування нашого мистецького організму... Я ніколи нічого не казав, хоча в мені тельбухи 
переверталися..." [7: 10]. 

Варшава у Конвіцького є столицею імперії, яка зростила глухих і сліпих деміургів...Вони роз’їлися 
завдяки нашому поневірянню, нашому впокоренню, нашій безіменності... Їхня велич походить із нашого 
добровільного здрібніння.  Їхній геній виріс на наших творчих могилах [7: 10].  

–Куди поділися колишні фізіономії моїх краян!,– мучиться думками оповідач. Де ота розмаїтість 
облич? Гарних, кострубатих пристойних і зіпсованих, приязних і трохи скривлених...  

Ось пливуть в один бік і в другий якісь прикрі мордяки. Злі, незугарні, затавровані спадковою й 
невідворотною бридотою. Часом промайне між ними тупезна пиха-кавунисько на плечах державного чи 
партійного функціонера. Вони вирізняються якоюсь алкогольною запухлістю, паскудним рідким 
волоссячком, що неприємними кучериками вкладається на спітнілих черепах. Їх вирізняють маленькі, 
швидкі й підозріливі очиці, пухкі надуті щоки, їх вирізняє відсутність ротів, замість яких вони мають 
шпаринку для виголошування доповідей [7: 49]. Така імперія повинна колись провалитися в небуття, 
свідченням цього є картина, як  валиться міст Понятовського у Варшаві. 

–Тоді я зненацька побачив, що над мостом Понятовського звівся великий стовп куряви, і середній 
прогін, наче потужний ліфт, величаво зсунувся до води, яка на коротку мить немов скипіла. Щойно тепер 
я почув гомін глухого тупотіння. Крихітні людські постаті розбігалися з руїн мосту на всі боки [7: 35]. 

Так само і Москва в Андруховича. Для нього – це місто втрат. "Це місто тисячі та одної катівні. 
Високий форпост Сходу перед завоюванням Заходу. Останнє місто Азії, від п’яних кошмарів якого 
панічно втікали знекровлені та германізовані монархи. Місто сифілісу та хуліганів, улюблена казка 
озброєних голодранців. Місто більшовицького ампіру з висотними почварами наркоматів, з таємними 
під’їздами, забороненими алеями, місто концтаборів, націлене в небо шпилями закам’янілих гігантів. 
Населення тутешніх в’язниць могло б скласти одну з європейських націй. Місто гранітних вензелів та 
мармурового колосся і п’ятикутних зірок завбільшки із сонце. Воно вміє тільки пожарити, це місто 
забльованих подвір’їв і перекошених дощаних парканів у засипаних тополиним пухом провулках із 
деспотичними назвами...[6: 166] Отто у розпачі обурюється цим найбільшим у світі "українським 
містом", у якому кожен десятий має прізвище на "енко". Але найстрашніше, що тут його земляки почали 
уподібнюватися  своєму північному сусідові. "Але в тому й нещастя імперії, що вона вирішила поєднати 
непоєднуване –приміром, естонців з туркменами [6: 148] і т.д. Він засмучений країною, у якій усі 
просмерділися несвободою "Чому свободи ви лишаєте так мало, що її вистачає лише  на падіння із 
сьомого поверху?.. Імперія загравала зі свободою, гадаючи, що таким чином збереже оновленою саму 
себе [6: 131] . Тому треба цій землі дати спочинок від її злочинної столиці..[6: 131]. Москва заливається 
водою: " Площа Київського вокзалу, Ваша Королівська Милосте, була затоплена. Цілоденний дощ, який і 
зараз не вщухав ні на хвилину, спричинився до великого виверження вод. Ущент забиті піском, попелом, 
трояндами, паперами, голубиним пір’ям, масками, мертвими щурами та іншим непотребом каналізаційні 
стоки не приймали вже нічого. Всесвітній потоп робився дедалі очевиднішим. Москва переставала 
існувати [6: 244]. 

Імперія в "Московіаді" постає як потаємний ріг багатства. Отто фон Ф. малює візію дивовижного 
підземного світу таємних розкошів, бо "імперія могла все. Тут панує аура чогось секретного, 
забороненого...тут повинні бути цілі міста, а не тільки гареми чи катівні. Сховища для незліченних 
партійних внесків. Можливо, якщо потягнути за он той огризок дроту, відкриється печера з діамантами 
для диктатури пролетаріату" [6: 196]. 

У Конвіцького  машинами возять чиновникам делікатеси. А в бенкетовій залі "Парадизу", "освітленій 
жирандолями з епохи Йосипа Віссаріоновича можна було побачити здоровенного осетра, ставропольську 
шинку, полумиски з корейками, полядвицями, литовськими ковбасами" [7: 71] та багато такого, чого 
ніколи не зустрічали наші герої протягом свого життя.  

Оповідач Конвіцького з самого початку ніби приречений на смерть. Він підбиває підсумок свого 
життя удосвіта ( в Андруховича така сповідь відбувається уночі, саме за 15 хвилин до дванадцятої, бо о 
12 вирушає поїзд із Москви). Отже, герой "Малого Апокаліпсису" сам говорить про те, що він на 
"фінішній прямі, тож хотів би якось попрощатися... " [7: 5]. Смерть все ж тут ніби інсценізована, кимсь 
визначена. Героєм рухає якесь провидіння, невидимий режисер, який усе досконало підлаштовує. 

Отто фон Ф. про смерть  не думає. Він просто знаходиться у чужому місті, намагається вивчити його 
таємниці, звикнути до хаосу, руїни. У цьому місті іноземців, в такій етнічній мозаїці з часом перестаєш 
почуватися іноземцем, чужим, бо тут усі чужі і всі іноземці. 

В обох творах фінальна смерть героїв не є до кінця певною, а лише натяком. Невідомо, чи акт 
самоспалення у Конвіцького вдався. Смерть Отто теж може нагадувати сон, бо раптом їде живий-
здоровий у потязі... 

Цікавим видається порівняння двох присудів, які виголошують герої своїм народам. У "Малому 
Апокаліпсисі"  він  адресований юрбі варшавської вулиці, У "Московіаді" це звучить на Київському 
вокзалі Москви на вид сплячих  земляків. Отто говорить про існуючу власну країну, яка називається 



В.Т. Чайковська. "Московіада" Ю. Андруховича – не лише "Малий Апокаліпсис"... 

 
177 

Україною. "Вона не вигадана, тому найбожевільніша уява мусить відступити перед справжністю цієї 
країни. Вона до болю справжня. І нічим не захищена від Сходу, навіть горами. І населяє цю країну такий 
народ: м’який та вайлуватий, терпеливий, лінивий, хитрий, боязкий, сварливий, покірний і співучий. 
Який уже є. Дякуємо Всевишньому й за це. І ще змушений цей народ їздити у жорстких московських 
вагонах, або спати по вокзалах – тьмяний, сірий, повільний" [6: 246]  

Про таку ж нужду як милість тоталітарної держави, а саме кілометрові черги, брехливість газет, 
монотонне життя без жодних надій,  занепад древніх міст і отруєння річок говориться і в "Малому 
Апокаліпсисі". 

Можна констатувати перегуки між творами і на рівні окремих художніх деталей.. Звертає на себе 
увагу  те, що події у творах відбуваються восени. Більше того, У Єрофеєва і Конвіцького це ще й дощова 
погода. Венічка дивується, чому він так довго перебуває у дорозі, адже виїхав рано-вранці, а вже темно. 

Тепер, слава Богу, осінь, дні короткі, не встигнеш опам’ятатись–бах! Уже знову темно.... 
Він іде по вагонах. 
 – У першому не було нікого, тільки бризкав дощ у відчинені вікна. У другому теж нікого, навіть дощ 

не бризкав... [5] 
В "Малому Апокаліпсисі" Галина приносить герою блакитну пластикову каністру. Знімає з голови 

берет і починає діловито обтріпувати його. 
– Знову ллє?– спитав я, аби щось запитати. 
– Поплуталися навіть пори року,– відповіла вона. Усе на купу: сніг, сонце, вітрюган, дощ...[7: 33] 
В Андруховича нічний візит через  вікно у гуртожиток до Отто фон Ф. відбувається теж восени. 
– Він підійшов до вікна, розчахнув його навстіж, і промерзле листопадове повітря, насичене запахами 

всіх осінніх дощів, мертвого листя, запущених цвинтарів, віршами Пушкіна, словом, запахами пізньої 
московської осені, затопило кімнату...[6: 129] 

Щоправда, іноді Андрухович сплутує пори року. Він пише про дощ, який обступив зусібіч, але вже не 
осінній,  а "холодний, хоч і травневий... " [6: 135]. 

Перегукуються деякі епізоди у творі В.Єрофеєва  і Ю. Андруховича, пов’язані з рецептами для своїх 
нащадків.  

Венічка, приміром, подає неймовірні рецепти напоїв. Ось хоча б чого варті назви коктейлів: 
"Чорнобурка", "Зірка Віфлеєма", "Сльоза комсомолки", "Дух Женеви", "Сучий потрох". Не можуть не 
вражати компоненти у найнесподіваніших поєднаннях: "Белая сирень; Средство от потливости ног; Пиво 
жигулевское; Лак спиртовой"; Лаванда; Вербена; Лесная вода; Лак для ногтей; Зубной эликсир; 
Лимонад"; "Пиво жигулевское; Шампунь "Садко-богатый гость"; Резоль для очистки волос от перхоти; 
Тормозная жидкость; Клей БФ" [5: 31]. Якщо і можливо це все пити, то у якій мірі треба було зневажити 
людину, як потрібно було її довести, щоб вона оце все придумала, з одного боку – демонструючи  
неабияку віртуозність  і фантазію, з іншого ж – апокаліптичну безвихідь. 

Достовірнішими, спрямованими на загал, на простого смертного виглядають поради Отто фон Ф. у 
Андруховича. Він заповідає своїм нащадкам засоби від лупи, щоб позбавити своїх земляків комплексів, 
або ж рецепти від запорів, чи, нарешті, подає інструкцію, як добитися успіху в картярській грі під назвою 
"очко". Достовірність рекомендацій полягає в тому, що  випита натщесерце кип’ячена вода або спожиті 
увечері перед сном сушені сливи не вражають і не відлякують . Навіть у рецепті мазі від лупи фігурують 
абсолютно серйозні фармакологічні препарати: хіна, саліциловий спирт, допустимими видаються навіть 
дози. 

Своєрідним символом духовного падіння, та і фізичного теж (бо ж зустрінемо смертельну забаву для 
горлянок і сечових міхурів), виступають у "Московіаді" пивбар на Фонвізіна – "незбагненна конструкція, 
збірно-розбірна піраміда, щось наче ангар посеред великого азійського пустиря, зарослого першою 
травневою лободою. Ангар для пияків" [6: 136]. Не менш жалюгідне враження справляє описана 
Андруховичем "Закусочная" – "притулок для модного нині арбатського жебрацтва: промоклих 
художників, захриплих поетів-інвективістів, вицвілих бардів, облізлих джазменів, жонглерів, 
декламаторів, матадорів, канатоходців, педерастів і власне жебрацтва, жебрацтва як такого, 
напівбожевільного московського жебрацтва, котре, як правило, маскується під біженців з Придністров’я 
або вірмен, потерпілих від землетрусу три роки тому" [6: 167]. Цей увесь дощовий люд в’ється чергою 
поміж огидних ампірних колон, сичить по кутках і пахне псятиною, він поїдає бульйон з останніх курей і 
насолоджується даним йому даром життя... 

Андрухович ніби ненароком обмовляється, коли описує пивбар на Фонвізіна. Якщо хтось думав, що 
йтиме мова про просяклий бурштином парадиз, куди не досягає дощ,  то він помиляється...Саме слово 
парадиз у перекладі з англійської мови має декілька значень – рай, земний рай, заповідник, звіринець. 
Усі вони умісні із тією суттю, якою наповнює  автор ці місця громадського користування. 

Саме "Парадизом" у "Малому Апокаліпсисі" Т. Конвіцький називає  ресторан. Він має вигляд 
глибокої криниці.  Тепер "Парадиз" "репрезентував стиль модерн у стані руїни. Тобто в сенсі архітектури 
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й інтер’єру тягнувся до світових стандартів, але водночас нагадував халабуду, що от-от завалиться" 
[7: 61]. 

Співзвучні і жіночі  образи в аналізованих творах. Усі вони пристрасні, усі бентежать головних 
героїв, тому їх інтимні зв’язки більш інстинктивні, ніж почуттєві. Надежда у Т. Конвіцького з 
червонястим волоссям, "страшенно живим і жадливим" [7: 31],  її губи мали таке власне агресивне й 
чутливе життя, що в мене аж мурахи по спині побігли" [7: 80]. "Я дивився на неї, і серце мені стискалося. 
Вона відкинула на плечі важку фату з червоного волосся [7: 31].  Таке ж волосся має жінка, про яку 
думає Венічка у Єрофеєва: "Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, 
и вспыхнуть...Эта женщина, эта рыжая стерва – не женщина, а волхование! ...О, рыжие ресницы, 
длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы" [5]. Галина у Андруховича більш 
агресивна, ніж Надежда. Вони, власне, обидві намагаються стримувати (хай короткочасною любов’ю) 
своїх обранців у їхній довгій дорозі в нікуди і приходять до них вдруге перед самим фіналом .У Галі таке 
ж "розпатлане волосся" [6: 162] і стільки ж у неї "пристрасті, але й ніжності, твердості, але й туги [7: 163]. 

Отже, аналогій чимало, і якщо навіть погодитись із О. Забужко, що "Московіада"– це "перелицьовка 
на малоросійcький лад" [3: 323], то надзвичайно майстерна і оригінальна, навіть  більш резонансна, адже 
вихід роману Т. Конвіцького в українському перекладі Ю. Андруховича залишився непоміченим. В 
"Московіаді" справді вгадується рука неабиякого майстра гри, а не "амбітного підмайстра" [8: 74]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЬОДОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ОКРЕМИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ, 
ЩО ВИДІЛЕНІ ЗІ СТОВБУРІВ ВЕРБИ, ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ ТА ҐРУНТУ 

Виявлено вплив температурних умов при вирощуванні штамів бактерій на прояв їх льодоутворювальної 
здатності. Окремі з досліджуваних штамів бактерій (P. seringae (2) та Xanthomonas (1)), виявили 

льодоутворювальну здатність при всіх температурах вирощування бактерій, а більшість інших штамів 
(n = 10) проявляли льодоутворюючу здатність лише у разі вирощування їх при температурах 15-20 °C. 

Лише у чотирьох штамів бактерій не було виявлено здатності формувати лід (замерзання при 
температурі нижче –5 °C). Проведені дослідження не дозволяють пояснити відсутність у більшості 
штамів здатності утворювати лід у разі вирощування штамів бактерій при низьких температурах. Ця 

обставина може бути наслідком фізіологічної приналежності згаданих штамів бактерій до 
психрофільних чи мезофільних угруповань. 

Здатність деяких штамів бактерій формувати лід може викликати серйозні наслідки в насадженнях 
верби та інших дерев’янистих рослин, що вирощуються з метою одержання енергії. Крім того, деякі із 
згаданих штамів бактерій також можуть бути патогенними або підвищувати чутливість рослин до інших 
патогенних організмів. 

Вважається, що властивість забезпечувати формування льоду в охолодженій воді, яка притаманна 
деяким бактеріям, зумовлюється наявністю специфічних льодоутворювальних генів (ЛУ-генів). Такі гени 
є відповідальними за продукування певних білків, що виконують роль центрів ядер конденсації, 
сприяючи таким чином виникненню морозобійних тріщин у рослин. Ефект ураження, що викликаний 
утворенням кристалів льоду та збільшенням об’єму, пов’язаний зі стресовим станом рослин і 
супроводжується розривом епідермальних тканин. Цукри флоеми стають доступними для патогенів. У 
свою чергу розрив тканин рослин робить їх більш чутливими до патогенів [1]. Нездорові рослини, як і 
молоді тканини здорових рослин, є найбільш чутливими до дії низьких температур і, ймовірно, зазнають 
розривів уже при температурі від 0 до -5 °C, коли має місце льодоутворення з участю бактерій, а рослини 
ще не встигають акліматизуватись [2]. 

Уперше штами бактерій, що здатні утворювати лід, були виявлені у деяких епіфітних штамів, 
асоційованих з грушею, картоплею, томатами та деякими іншими рослинами [3]. Виділені штами 
належали до Pseudomonas syringae, Erwinia herbicola та Pseudomonas fluorescens. Встановлено також, що 
найвищий ступінь розвитку популяцій льодоутворювальних бактерії (ЛУБ) спостерігається через 
приблизно 6 тижнів після проростання однорічних рослин або розпускання бруньок широколистяних 
порід дерев, що свідчить про роль температури у доступності цукрів з бруньок, стебел та листків. 

Найбільш дослідженими ЛУБ є бактерії Pseudomonas syringae. У результаті проведених лабораторних 
тестів було встановлено [4], що бактерії P. syringae, ізольовані зі стовбурів тополі та верби (Salix spp), 
можуть формувати лід, а також є патогенами. P. syringae було виявлено в декількох відмінних 
мікробіологічних угрупованнях як епіфіт на більшості рослин, включаючи вербу [5, 6, 7], а також як 
патогенний ендофіт. 

У попередніх дослідженнях [4] було встановлено, що формування льоду спостерігалося в діапазоні 
температур між 0 °C та -9 °C. Прийнято, що формування льоду при температурі замерзання -5 °C або 
вище є свідченням присутності ЛУБ.  

У нашій роботі були досліджені бактерії, що здатні формувати лід. Такі бактерії виявлені серед 16 
штамів бактерій, що належать до 7 груп, зокрема Bacillus, Clavibacter, Pseudomonas fluorescence, P. 
syringae, Sphingomonas, Erwinia herbicola та Xanthomonas. Досліджувані бактерії були ізольовані зі 
стовбурів верби (Salix), з лісової підстилки та ґрунту, відібраних у місцях зростання верби. Було 
досліджено здатність ЛУБ формувати лід в охолодженому розчині. Спочатку штами бактерій, що 
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аналізувалися, були досліджені шляхом проведення окремих загальноприйнятих фізіологічних тестів з 
наступним вирощуванням останніх на поживних середовищах при різних температурах. Після 
пророщування штами бактерій були досліджені щодо здатності формувати лід.  Досліджувані штами 
бактерій було поділено на 12 груп, відповідно грам-позитивні та грам-негативні, щодо їх реакції на 
окислення та тест на флуоресценцію. Досліджувані штами бактерій виявили різні здатності щодо 
вирощування при температурах +2, +4, +10, +15 та +20 °C. При температурі  +2 та +4 ○C більшість з 
досліджуваних штамів показали добрі темпи росту на четвертий – шостий день після інокуляції. При 
вищих температурах усі досліджувані штами показали ознаки доброго росту уже на другий день після 
інокуляції. Результати досліджень показали, що ЛУБ були присутні у всіх трьох середовищах, що 
досліджувалися. 

 

Об’єкти досліджень 
 

2.1. Класифікація досліджуваних штамів бактерій 
 

Штами бактерій, які потенційно здатні забезпечувати формування льоду, були ізольовані з насаджень 
верби (стовбури дерев), листяного опаду та ґрунту восени 2002 року. Плантації насаджень верби (Salix) 
розміщені в Brunnby, Västerås, Швеція. Всього було відібрано та інокульовано дев’ять штамів бактерій з 
кожного із зазначених вище місць відбору зразків. Штами бактерій були інокульовані протягом одного 
дня на різних поживних середовищах з метою наступної їх ідентифікації. Штами бактерій було тестовано 
з метою виявлення їх приналежності до грам-позитивних чи грам-негативних, щодо їх реакції на 
окислення, тест на флуоресценцію та каталазну реакцію. Після ідентифікації штами бактерій були 
поділені на 12 груп (табл. 1). Додатково було ідентифіковано два штами бактерій, з якими проводилося 
порівняння (V1D1 та Bacillus subtilis). 

Таблиця 1. 
Групування штамів бактерій, досліджуваних на здатність формувати лід, відповідно до їх реакцій на 

проведені тести 
 

Група Представники груп Ідентифіковані 
штами бактерій*  

Грам** 
реакція 

Реакція 
окислення 

Реакція на 
флуоресценцію  

1 Не тестовано  + + + 

2 Bacillus S 12, F 265, A 34 + + - 

3 Не тестовано  + - + 

4 Clavibacter M 275, A 21 + - - 

5 Не тестовано  + - + + 

6 Не тестовано  + - + - 

7 Pseudomonas 
fluorescence 

S 320, F 50, A 56 - + + 

8 Sphingomonas E 200, F 69, A 96 - + - 

9 Pseudomonas 
syringie 

S 229, F 202, V1D1 - - + 

10 Erwinia F 67, A 12, S 262 - - - 

11 Не тестовано  - - + + 

12 Xantomonas S 117 - - + - 

 

* штами бактерій були ізольовані з ґрунту (A), лісової підстилки (F) та стовбурів верби – (M, E та S) 

** "+" реакція позитивна; "-" реакція негативна; "- +" слабка реакція 
 

2.2. Вирощування штамів бактерій при різних температурах для проведення тесту на формування 
льоду 

 

Для проведення тесту на здатність формувати лід необхідно, щоб культура бактерій перебувала на 
завершальній експоненціальній стадії росту та розвитку. З цією метою штами бактерій було тестовано 
щодо їх здатності рости та розвиватися при різних температурах. Для проведення вищезазначеного тесту 
всі штами бактерій були заново інокульовані та поміщені у шафи з автоматичним підтриманням 
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температури для наступного росту та розмноження. Штами бактерій вирощувалися при температурі +2, 
+4, +10, +15 та +20°C. Здатність бактерій до росту та розмноження при згаданих температурах 
перевірялася через один, два та шість днів після початку експерименту. 

 

2.3. Основні характеристики досліджуваних штамів бактерій 
 

Clavibacter: грам-позитивний, з негативною реакцією на окислення та флуоресценцію штам, який 
містить найбільш важливі фітопатогенні бактерії. В середовищі Clavibacter присутній переважно у 
ґрунті, а також як рослинний епіфіт. Бактерії переважно не рухливі, але деякі представники що входять 
до цього штаму можуть рухатися з допомогою одного або двох полярних джгутиків [7]. 

Pseudomonas syringae: грам-негативний, з негативною реакцією на окислення та позитивною реакцією 
на флуоресценцію патогенний для рослин штам бактерій, що утворює жовто-зелений дифузивний 
пігмент, здатний до флуоресценції [7]. В середовищі Pseudomonas syringae присутній переважно як 
ендофітні бактерії. Патогенність цих бактерій проявляється через ураження листових пластин, що 
супроводжується хлорозом та некрозом тканин листків та стовбура рослин. 

Pseudomonas fluorescence: грам-негативний, з позитивною реакцією на окислення та флуоресценцію 
штам, який містить жмут полярних джгутиків. Здебільшого поселяються в підстилці та ґрунті і можуть 
бути зрідка патогенними для рослин та тварин. 

Xanthomonas: Грам-негативний бактеріальний штам з слабкою реакцією на окислення та негативною 
реакцією на флуоресценцію. Характерною рисою такого штаму бактерій є наявність пігментів, що мають 
жовтий колір. Всі представники цього штаму є добре відомими патогенами рослин, багато з яких є 
ендофітними, тому виявлені лише в асоціації з рослинами та тваринами. Викликають некротичні 
ураження листкових пластин, стовбурів, плодів, а також їх в’янення та гниль. 

Sphingomonas: грам-негативний, з позитивною реакцією на окислення та негативною реакцією на 
флуоресценцію штам бактерій, що набувають жовтого забарвлення, коли вирощуються на азотовмісному 
агарі. Класифікація цього штаму дещо ускладнена. 16S-RNA аналіз Sphingomonas свідчить про близьку 
його подібність до роду Pseudomomnas syringae, хоча за морфологічними ознаками спостерігається 
подібність до Erwinia. Sphingomonas є надзвичайно фітопатогенним штамом і трапляється переважно як 
ендофітні бактерії. 

Erwinia herbicola: епі/ендофітний бактеріальний штам, що характеризується як грам-негативний, з 
негативною реакцією на окислення та флуоресценцію Erwinias є виключно патогенними бактеріями 
рослин, що є факультативними анаеробами. Деякі здатні викликати некротичні ураження та хвороби 
в’янення, інші – м’яку гниль рослин. 

 

2.4. Методика визначення присутності льодоутворювальних бактерії 
 

Для оцінки присутності льодоутворювальних бактерій 16 досліджуваних штамів бактерій та два 
контрольних штами було перевірено в лабораторії Шведського університету сільськогосподарських 
наук. Культури бактерій були інокульовані в TSA (чашках Петрі) та вирощені при температурах +2 °C, 
+4 °C, +10 °C, +15 °C та +20 °C протягом 2, 3 та 6 днів залежно від штаму та температури. Після чого в 
стерильних умовах було приготовлено бактеріальну суспензію, до складу якої входили 0.01 M MgSO4 та 
культура бактерій, вирощена на агаровому середовищі. З виготовленої таким способом бактеріальної 
суспензії було відібрано зразки в 50, 50 та 100 µл (у трьох повторностях), які було перенесено в 
попередньо стерилізовані скляні пробірки з додаванням 9 мл розчину 0.01 M KH2PO4 як буфера. 

Вміст пробірок було доведено до гомогенного стану шляхом вихороподібного перемішування на 
спеціальному обладнанні з наступним збовтуванням протягом 10 хвилин перед тестуванням в 
охолоджувальній ванні (96 % етиловий спирт). 

Зниження температури проводилося через кожні 20 хвилин на 1 °C при початковій температурі 2 °C. 
Спостереження за формуванням льоду проводилося двічі при кожному зниженні температури. 

 

Результати досліджень 
 

3.1. Групування бактеріальних штамів 
 

Досліджувані штами бактерій було виділено в 12 груп відповідно до відношення їх до таких реакцій 
(таблиця 1): 

Грам-позитивні, негативні; 
Реакція на окислення; 
Реакція на флуоресценцію. 
Усі штами бактерій, виділених з ґрунту, підстилки та стовбурів верби (Salix spp.) було розподілено на 

12 груп. Шість з ізольованих штамів, що належать до груп Bacillus та Clavibacter виявили Грам-
позитивну реакцію, деякі з них також виявили позитивні реакції на окислення та флуоресценцію. 
Більшість з досліджуваних штамів бактерій (тринадцять зразків) виявилися грам-негативними 
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бактеріальними штамами, що виявляли як позитивну, так і негативну реакцію на окислення та 
флуоресценцію. Окремі штами, такі як S117 та інші, виявили слабу реакцію на окислення. Штам 
Pseudomonas syringie виявився грам-негативним, з негативною реакцією на окислення та позитивною на 
флуоресценцію. 

  

3.2. Дослідження росту бактеріальних штамів 
 

Дослідження росту бактеріальних штамів проводилося шляхом візуального спостереження за 
розвитком колоній інокульованих бактерій. Штами бактерій, що вивчалися, виявили різну здатність для 
росту та розвитку. Так, при температурі +15 та +20 °C всі бактеріальні штами показали гарні темпи росту 
уже після двох днів з часу інокуляції. При температурі +10 °C лише окремі з досліджуваних штамів, 
зокрема A56, E320, F69, F96 та 262, виявили ознаки доброго росту після двох днів спостережень. Решта 
штамів вимагали додаткового часу для досягнення достатніх темпів росту. При температурі +2 та +4 °C 
лише штам A56 добре розвивався після двох днів, що пройшли з часу інокуляції. Крім того, більшість з 
досліджуваних штамів при цій температурі виявили ознаки росту лише через чотири або шість днів після 
інокуляції. 

 

3.3. Результати досліджень присутності льодоутворювальних бактерій 
 

У таблиці 2 наведено температуру, при якій спостерігалось утворення льоду у пробірках з 
досліджуваними зразками. Зауважимо, що задля чистоти експерименту та з метою уникнення одержання 
неоднозначних результатів вимірювання при температурі –25 °C (температура замерзання буферного 
розчину) не проводилися. 

Таблиця 2. 

Температура замерзання досліджуваних штамів бактерій, вирощуваних при різних температурах 

Групи бактерій Номер 
бактерій Температура, при якій вирощувалися штами бактерій (°C) 

  2 4 10 15 20° 25* 
2 S12 × –14 –14 × –3 –11 
2 F265 × × × × –3 –12 
2 A34 × × × –4 –4 –10 
4 A21 × × × –4 × –11 
7 F50 –8,9 –12 –12 –3 × –11 
7 A56 × × × –4 –4 –8 
7 S320 –14 × –14 × –12 –5 
8 E200 –14 –12 –12 –6 –9 –6 
8 F69 –11,5 –12 × –10 –4 –11 
8 A96 × × × × × –11 
9 S229 –2,2 –2,2 –4 –3 –2 –4 
9 F202 × –13 × –9 –4 –15 
9 V1D1 –4 –4 –4 –3 –3 –2,5 

10 F67 –14 –14 × –4 × –12 
10 A12 × × × × –14 –7 
10 S262 × × × × × –11 
12 S117 –4 –3 –4,5 –4 –4 –3 

        
 

× Лід не утворювався до температури замерзання буферного розчину. 

* Згідно з даними попередньо виконаних експериментів Evi Marklund, Шведський університет 
сільськогосподарських наук. 

Як згадувалося раніше, лише бактерії, які здатні проявляти ген, що забезпечує формування льоду при 
температурі –5 °C або вище, розглядаються як ті, що потенційно здатні викликати ураження рослин. 
Вважається, що при температурах нижче –5 °C рослини встигають адаптуватись (акліматизуватись) до 
дії низьких температур і краще переносити пошкоджуючи дію льоду. В таблиці, наведеній нижче, 
спостерігається деяка закономірність між зростанням температури, при якій вирощувались штами 
бактерій, та здатністю проявляти ген льодоутворення. Крім того, дані, одержані в експерименті, не дають 
підстав з достатньою долею ймовірності стверджувати про достовірність такої залежності, що потребує 
подальших досліджень. 
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Таблиця 3. 
Відсоток бактеріальних штамів, здатних до льодоутворення залежно від температури росту, % 

 
Температура росту, °C Інтервали 

температури 
замерзання, °C 2 4 10 15 20 
від –1 до –5 19 19 19 50 56 
від –6 до –12 13 13 13 19 13 
не утворювали 
лід при –12 

68 68 68 31 31 

 

4. Обговорення результатів досліджень аналізованих штамів бактерій. 
 

4.1. Bacillus 
У межах цієї групи спостерігалася цікава закономірність. Існує ймовірність того, що було ізольовано 

ту саму групу бактерій з усіх трьох досліджуваних місць відбору зразків. До того ж встановлено, що 
проявлення гена, відповідального за утворення льоду, спостерігалося лише в штамах бактерій, які росли 
при температурі 15 та 20 °C. Наразі ми не можемо пояснити причину такого явища. Здатність 
утворювати лід виявлено у S12, F265 та A34. 

 

4.2. Clavibacter 
 

У межах цієї групи вирощувалися лише штами бактерій, ізольовані з ґрунту. A21, схоже, проявляє 
льдоутворювальні властивості лише тоді, коли вирощується при температурі 15 °C. Результати свідчать, 
що температурні умови при вирощуванні штамів бактерій справляють вплив на прояв їх 
льодоутворювальної здатності. Крім того, остаточні висновки щодо цієї групи бактерій можна буде 
робити лише після проведення додаткових досліджень. 

 

4.3. Pseudomonas flourescense 
 

Досліджувані штами бактерій можуть розглядатись як патогенні, коли вирощуються при вищій 
температурі.  

 F50: Лід +. Бактерії проявляють чітку здатність щодо утворення льоду і можуть розглядатись як 
патогенні, коли вирощуються при температурі 15 °C. 

A56: Лід +. Льодоутворювальна здатність проявляється досить чітко, особливо коли вирощуються 
при підвищених температурах. 

S320: Лід –. Льодоутворювальну здатність не виявлено при температурах вирощування до 20 °C. В 
інших дослідах лід формувався, коли штами бактерій вирощувалися при температурі 25 °C, що свідчить 
про можливість прояву гена при вищих температурах. 

 

4.4. Sphingomonas 
 

У межах цієї групи здатність утворювати лід спостерігалася лише у штамів бактерій, що росли при 
низьких температурах. Результати свідчать, що бактерії даної групи не становлять небезпеки для рослин 
з точки зору ураження внаслідок утворення льоду. 

E200: Лід +. Утворює лід, але не розглядається як патоген. 
F69: Лід +. Утворює лід і може розглядатись як патоген при вирощуванні при температурі 20 °C. 
A96: Лід –. 
 

4.5. Pseudomonas syringae 
 

Єдиним узагальненням в межах цієї групи є здатність формувати лід. Таку здатність проявили всі три 
штами бактерій. Варто зауважити, що в подальших дослідженнях щодо впливу температури 
вирощування штамів бактерій на їх здатність формувати лід варто зосередити увагу на V1D1 та S229. 

S229: Лід +. В наших дослідженнях льодоутворювальна здатність цих бактерій проявилася досить 
чітко, особливо в діапазоні порівняно високих температур, причому незалежно від температури, при якій 
ці бактерії вирощувались. Одержані результати підтверджуються попередніми дослідженнями.  

F202:  Лід +. Як багато інших, ці бактерії потенційно здатні формувати лід, особливо коли 
вирощуються при температурі 20 °C. 

V1D1: Лід +. Ці бактерії використовувались як еталон, з яким порівнювались інші бактерії. Одержані 
результати підтверджуються попередньо одержаними даними. 
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4.6. Erwinia 
 

Бактерії в межах цієї групи виявили здатність до льодоутворення при низьких температурах. З огляду 
на це зазначена група бактерій може розглядатись як така, що не являє собою небезпеки для рослин в 
умовах низьких температур.  

F67: Лід +. Утворює лід, коли вирощується при температурі 15°C. 
A12: Лід –. Згідно з нашими даними не утворює льоду, хоча в попередніх дослідженнях утворення 

льоду спостерігалося при температурі –7 °C, коли бактерії вирощувалися при температурі 25 °C. 
S262: Лід –. 
 

4.7. Xanthomonas 
 

S117: Лід +. Це був єдиний штам із зазначеної групи, у якого виявлено льодоутворювальну здатність 
у всьому діапазоні досліджуваних температур вирощування бактерій. 

Висновки 
У результаті проведених досліджень були виявлені льодоутворювальні здатності в усіх групах 

бактерій. Три з досліджуваних штамів виявили льодоутворювальну здатність при всіх температурах 
вирощування бактерій (P. seringae (2) та Xanthomonas (1)), а більшість інших штамів (n = 10) проявляли 
льодоутворювальну здатність лише у разі вирощування їх при температурах 15-20 °C. Як свідчать 
результати попередніх тестів, льодоутворювальна здатність бактерій знижувалася при вирощуванні їх 
при підвищених (25 °C) температурах. Лише у двох штамів бактерій (чотири в нашому випадку) не було 
виявлено здатності формувати лід (замерзання при температурі нижче –5 °C). Проведені дослідження не 
дозволяють пояснити відсутність у більшості штамів здатності утворювати лід у разі вирощування 
штамів бактерій при низьких температурах. Ця обставина може бути наслідком фізіологічної 
приналежності згаданих штамів бактерій до психрофільних чи мезофільних угруповань.  

Гени, що зумовлюють формування льоду, добре відомі у групах 7, 9, 10 та 11, але не відомі в групах 
2, 4 та 8. Таким чином, результати наших досліджень є новими стосовно штамів бактерій, виділених з 
ґрунту та лісової підстилки, які належать до груп 2, 4, 7, 8, 9 та 10. Останні варто дослідити: чи 
проявляють вони ознаки патогенності, напр., у відношенні до верби. 
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Виничук М.М, Веннман П., Олсон Т., Марклунд Е. Исследование льдообразующей способности 
отдельных штаммов бактерий, выделенных из стволов ивы, лесной подстилки и почвы. 

Исследовано влияние температурных условий при выращивании штаммов бактерий и их способности 
формировать лед. Отдельные из исследуемых штаммов бактерий проявили льдообразующую 

способность при всех температурах выращивания бактерий, тогда как большинство других штаммов 
проявляли льдообразующую способность только в случае выращивания их при температурах 15-20 °C. 

Vinichuk M. M., Wennman P., Olsson T., Marklund E. Ice Nucleation Active Bacteria in Willow, Litter and 
Soil 

The paper investigates into the effects temperature conditions when growing bacteria strains and their capacity  
for ice nucleating. Certain bacteria invested revealed their ice nucleation capacities of forming ice at all 

temperatures at the same time the majority of other strains displayed their ice forming  abilities only at 15-200C.
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ВПЛИВ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ НА МІГРАЦІЮ ПТАХІВ 

У роботі узагальнено досвід та сучасні гіпотези щодо впливу погодних умов на характер міграцій 
птахів. Наводяться результати досліджень, виконаних у різних регіонах, підкреслено блокуючу і 

стимулюючу роль погодних факторів. Різноманітні наукові дані стосовно взаємозв’язків між міграцією 
та погодними умовами  систематизовано; наводяться основні атмосферні чинники, що впливають на 

характер та інтенсивність міграційних процесів.  

Дослідження, виконані в різних географічних регіонах і присвячені проблемі впливу погодних умов 
на міграцію птахів, досить численні і характеризуються різноманітністю висновків. Безумовно, 
створення уніфікованої схеми впливу погодних чинників на міграцію птахів – процес дуже складний і 
неоднозначний, оскільки ступінь цього впливу залежить від кліматичних умов певної географічної 
широти і від видового складу мігруючих птахів у межах досліджуваного пролітного шляху. 

Нами зроблено огляд існуючих класичних і відносно недавніх робіт у цій галузі орнітології з метою 
систематизації даних про ступінь впливу погодних умов на характер міграцій птахів.   

Погода і клімат мають стимулююче і регулююче значення для міграційних процесів. Метеорологічні 
чинники часто виконують роль тригера для початку міграції, вони можуть уповільнити або зупинити 
мігрантів, примусити їх відхилитися від курсу, приземлитися. Наприклад, масивні дощові фронти 
блокують міграцію.  

У птахів існує тенденція уникати міграційних перельотів під впливом холодних повітряних мас, у той 
же час є певні погодні умови, коли міграція посилюється. Так, масова осіння міграція у високих широтах 
північної півкулі супроводить переміщення зони низького тиску антициклонами. Весною масові 
прольоти птахів відбуваються в умовах м'якої погоди, коли наближається фронт низького тиску. 
Мігранти також реагують на місцеві зміни погоди – вітри або температури, більшою мірою, ніж на 
масштабні синоптичні умови. Більшість дослідників схиляється до думки, що вітер і опади є двома 
найбільш важливими чинниками, що впливають на інтенсивність міграції. Роль температури дещо менша 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] 

В багатьох дослідженнях виявлена достовірна позитивна кореляція інтенсивності міграції з тиском і 
видимістю і негативна – з коливанням мінімальної температури і дощем. За допомогою радіолокації при 
спостереженнях за весняними нічними прольотами птахів Bruderer [11] визначив, що великий об'єм 
міграцій на малих висотах залежить від місцевих метеорологічних факторів. Висота польоту 
знижувалася під час опадів, рухаючись по вертикалі або горизонталі, птахи уникали польотів у тумані 
або хмарах. Мінімальний об'єм міграції спостерігався, коли область низького тиску була зліва, а 
високого – праворуч від головного вектора міграції. Низька щільність міграції відзначена на схід від 
області високого тиску, в районі опадів і на задньому краю циклонів.  

Інтенсивність міграції канадської казарки достовірно корелювала з попутним вітром і зміною 
температури, відбуваючись у західного краю області високого тиску, в одному випадку – у західного 
краю [12; 13].  

Ультимативні чинники, що визначають вплив умов погоди на інтенсивність міграції, включають 
характер погоди упродовж маршруту міграції і в місцях відльоту-прильоту [14]. Ряд птахів мігрує за 
будь-яких погодних умов, проте максимальна кількість мігруючих птахів завжди відзначалась при 
попутному вітрі і сприятливих температурах, атмосферному тиску і вологості повітря. Під час місцевих 
польотів вплив погоди менш виражений. Так, відліт шпаків з місць ночівель не корелює із змінами 
температури, швидкості вітру, хмарності і відносної вологості [15]. 

Дані Bruderer & Leichti [16], одержані на підставі вивчення міграції птахів в Ізраїлі, доводять, що в 
цьому регіоні домінуючі вітри сприяють польотам на менших висотах восени, порівняно з весною. 
Приблизно 90% всіх нічних мігрантів концентруються нижче відмітки 1,8 км. Весною близько 50 % всієї 
міграції зареєстроване вище цієї позначки, міграція на низьких висотах характерна для одиночних птахів. 
Дані множинної регресії показали, що єдиним статистично достовірним чинником, стимулюючим 
висотний розподіл птахів, є зміна хвостового вітру за високими інтервалами. На території Ізраїлю цими 
дослідниками не було виявлено вираженою кореляції між об'ємом нічної міграції і відносними змінами 
погоди в перебігу тижня, нічні мігранти летять практично в будь-яку погоду, оскільки завжди знаходять 
відповідний вітер на різних висотах [17; 18; 19]. Ці ж автори відзначають особливе значення вітру для 
оптимізації міграції гороб'ячих птахів.  

Птахи, мігруючи через Центральну Європу і Середземномор'є, здатні впоратися з вітром, швидкість 
якого складає від 50 до 100% від їх власної швидкості. На відміну від Центральної Європи, в районах 
Середземного моря хвостові та фронтальні вітри зустрічаються з однаковою частотою. У південній 
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частині Ізраїлю птахи здатні зловити сприятливий вітер у певній частині висотного діапазону, тоді як 
далі на північ вони вимушені вибирати ночі з відповідними вітрами [20]. 

Richardson [14] у ході дослідження впливу погодних чинників на процеси зворотної міграції дійшов 
висновку, що основний чинник, дія якого підтверджується статистично – вітер (у поверхні землі і 
геострофічний). Видимість, хмарність, опади, магнітне обурення, вертикальна видимість та непрозорість 
повітря не мають достовірного впливу на утворення зворотної міграції. 

Rabol [21] повідомляє, що рівень міграції (особливо у осінній час) часто пов'язаний з напрямом 
синоптичної фронтальної системи. Інтенсивний фронтальний вітер у поєднанні з опадами примушує 
птахів припинити міграцію в звичайному напрямі і, змінивши курс, зрештою приземлитися і перечекати 
несприятливі умови. 

Види птахів по-різному реагують на напрям і швидкість вітру. По Able [4], гороб'ячі птахи вночі 
звичайно летять з попутним вітром. При цьому вони мігрують за вітром при будь-якому його напрямі і 
при зміні останнього не менш як на 70 градусів міняли напрям прольоту [22]. У Південній Швеції 
максимум нічної осінньої міграції гороб'ячих птахів постійно корелював із сильними попутними вітрами 
завдяки чому птахи летіли в два рази швидше, ніж при безвітрі [15; 23; 24].  

У цілому птахи вибирають для польоту висоти із сприятливим напрямом і силою вітру. При сильному 
вітрі будь-якого напряму, а також при фронтальному вітрі, гороб'ячі птахи намагаються летіти низько 
над землею або водою, де швидкість вітру значно менша через вплив земної поверхні [25]. 

Ряд негороб'ячих птахів, які володіють стрімким швидкісним польотом – голуби, стрижі, кулики, 
гусеподібні, – під час перельотів менше залежать від напрямку і швидкості вітру. Особливо це помітно 
при польоті над напрямними лініями (морське узбережжя). У той же час при перельотах над екологічно 
несприятливими територіями або в умовах відсутності видимості наземних орієнтирів уночі птахи 
можуть летіти і при сильному фронтальному вітрі. Явище зносу або дрейфу під впливом вітру пов’язано 
з деякими особливостями [11]: польоти із сприятливими хвостовими вітрами з відхиленням від курсу, що 
компенсується перетином водних просторів і несприятливих областей, часткова компенсація зносу при 
польоті над морем. 

Перевагу хвостовому вітру віддають навіть припутні, які в принципі не залежать від напряму і 
швидкості вітру [24]. Найбільша кількість припутнів мігрує із Швеції при проходженні холодного 
фронту з північно-західними або північно-східними вітрами. Залежність від хвостового вітру сильніше 
виражена при тривалих перетинах моря. Так, напрями прольоту над Балтикою значною мірою 
корелювали з напрямом вітру і показували більші варіації, ніж при міграції над землею. На противагу 
цьому серпокрильці під час літніх міграцій віддають перевагу фронтальним вітрам [15].  

Є декілька відомостей про те, що кулики і гусеподібні птахи, порівняно з гороб'ячими, можуть летіти 
лише в сильному хвостовому вітрі [1]. Крім того, лише качки, кулики та гусаки швидше за все можуть 
робити поправки на знос вітром слабкої або помірної сили [18].  

Ряд дослідників повідомляє про можливість птахів летіти під кутом до вітру, компенсуючи знос. Це 
відбувається, коли напрям вітру не збігається з маршрутом польоту. Компенсувати знос вітру можна за 
умови наземних або інших орієнтирів. Згідно з Gauthreaux [22], кулики і водоплавні часто здатні 
компенсувати знос вітром помірної сили завдяки використанню різних методів орієнтації. В той же час 
багато гороб'ячих мігрують уночі, вибираючи попутний вітер незалежно від його напряму [26; 27].  

При денній міграції переважає політ з хвостовим вітром. Так летять шпаки, у тому числі й при 
зворотній міграції [14]. За Allerstam [23], зяблики, в’юрки та шпаки майже не реагують на зміни вітру. 
Вибір напряму перельоту білобрових дроздів визначався напрямом вітру [24]. Не тільки білоброві 
дрозди, але й інші види дроздів у Південній Швеції здійснювали міграцію при хвостовому вітрі [15]. 
Richardson [9] відзначав, що чисельність гороб'ячих птахів, які мігрували над островом Пуерто-Рико, 
позитивно корелювала з хвостовим вітром, але траси польоту рідко збігалися з вітром і варіювали так, 
щоб компенсувати, хоча б частково, боковий знос. Зміни в домінуючих вітрах визначали особливості 
весняного і осіннього прольоту. У середині континенту спостерігався дрейф мігрантів за вітром, та 
одночасно з цим проходила міграція назустріч вітру в приморських районах на малих висотах [28].  

Взагалі при таких дослідженнях більшість суперечностей пов'язана з методами спостережень – 
суперечність візуальних і радіолокаційних методів.  

Так, особливо сильний проліт щевриків і в'юрків уздовж морського побережжя Англії на невеликій 
висоті з фронтальним вітром спостерігався тільки візуально. А максимальний проліт цих птахів на 
великій висоті з хвостовим або слабким боковим вітром реєструвався тільки радаром [29].  

Прогноз весняної міграції білих гусаків у районі аеропорта Вінніпег (Канада) був заснований на 
даних радіолокатора і візуальних спостережень, доказуючи, що проліт йде переважно з хвостовим вітром 
[30]. Відліт білих гусаків з Південного Квебека (Канада) йшов двома хвилями під час хвостових вітрів. 
Морські качки – синьги та морянки – під час весняної міграції в Південній Фінляндії летіли з хвостовим 
вітром на великих висотах [31].  
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На західному узбережжі Естонії масовий весняний проліт цих качок стартує з акваторії Фінської 
затоки з фронтальним вітром. Це полегшує набір висоти і політ на північ уздовж берега при частково 
боковому вітрі [32].  

У Швеції відліт качок йде переважно при хвостових або дуже слабких вітрах і в штиль, але ніколи не 
починається при сильних фронтальних або бокових вітрах, які викликали б знос більш ніж 20 градусів 
від нормального напряму [24].  

Взагалі хвостові вітри полегшують сезонні перельоти птахів, але вони ж призводять до того, що 
молоді птахи збиваються з шляху і залітають іноді за тисячі кілометрів від звичайних місць перебування, 
а дорослі особини здатні компенсувати знос їх вітром [33]. Вітри можуть визначати навіть місця 
прольоту. На північному заході Флориди (США) вітри північно-східних румбів сприяють перельоту 
через затоку, а північно-західні вітри примушують птахів летіти круговим шляхом з півострова Флорида 
по берегах затоки [34]. На південно-східному узбережжі Канади і північно-східному узбережжі США 
впродовж 500 км восени збираються мільйони птахів (кропив’янки та кулики) і чекають хвостового вітру 
в напрямку океану, щоб зробити 3-4-добовий безперервний трансатлантичний (3000 км) переліт із 
Північної Америки в Південну. Таким чином, напрям і сила вітру впливають на висоту, швидкість і час 
масової міграції птахів і тому є одними з важливих чинників погодних умов, які зумовлюють 
інтенсивність міграції. 

У США довгий час вивчали короткочасний вплив погоди на інтенсивність нічної міграції птахів з 
використанням багатофакторного аналізу 19 змінних [28]. Були проаналізовані хмарне покриття, висота 
хмарності, видимість, атмосферний тиск, відносна вологість, температура, дощ, хвостовий вітер, боковий 
вітер, прибережний вітер, дні затримки, дні з проходженням холодного фронту, непостійність 
атмосфери.  

Міграція птахів значною мірою корелювала з високою температурою, високою хмарністю і 
відсутністю дощу на місці прильоту птахів наступного дня. Не корелювала – з хмарним покриттям і 
слабо корелювала з напрямом вітру. Міграція водоплавних була менш виражена на 2-3 ніч після 
масового відльоту, але щільніша на четверту і подальші ночі після затримки. Цієї тенденції немає у 
співочих птахів. Після нічного польоту відзначена тенденція знову летіти на наступну ніч. Міграція 
пригнічувалася холодними дощами, а при холодному північно-західному вітрі спостерігалася зворотна 
міграція. 

В іншій роботі [33] було встановлено, що пік міграції в Новій Англії звичайно збігався із зміною 
погоди. Міграція йшла інтенсивніше при поєднанні досить високої температури повітря, низького або 
падаючого атмосферного тиску, не дуже великої вологості, південного або північного вітру. При 
виключенні одного з чинників залежність не спостерігалася. Дощ завжди пригнічував міграцію. 
Багатофакторний аналіз впливу 12 погодних чинників на нічну осінню міграцію над Мексиканською 
затокою показав, що у гороб'ячих птахів є чітка кореляція між напрямом вітру і напрямом польоту через 
переважання нічних міграцій з хвостовим вітром, а також слабка кореляція з тиском.  

У водоплавних птахів і куликів подібної кореляції, окрім як з вітром, ні з одним з факторів не 
відзначено [1]. 

На підставі багатофакторного аналізу Allerstam [15] виявив, що весняний проліт дроздів у Південній 
Швеції позитивно корелює з південно-західними і західними вітрами, приходом теплого фронту і 
пониженням тиску; осінній – з північно-західними і північно-східними вітрами, холодним фронтом, 
зниженням вологості і температури, доброю видимістю і малою хмарністю. Таким же методом був 
проведений аналіз осінньої міграції 15 видів птахів і виявилося, що хвилеподібність прольоту більшості 
птахів була наслідком впливу на зміну їх внутрішнього стану [24]. 

У Радянському Союзі був виконаний мультиваріантний багатофакторний аналіз, у якому дані 
інтенсивності міграції птахів у Литві на узбережжі Балтійського моря і в материковій частині 
порівнювалися із змінами 20 погодних параметрів: температура повітря у поверхні землі, її зміна 
порівняно з минулою добою, атмосферний тиск у поверхні землі, його зміна порівняно з минулою 
добою, відносна вологість у поверхні землі, її зміна, видимість, загальна кількість опадів, низових хмар, 
висота та форма хмар, наявність дощу, напрям вітру у поверхні, температура повітря на висоті 500 м, її 
зміна, напрям вітру на висоті 500 м, проходження теплих і холодних фронтів, індекс синоптичної 
ситуації погоди [2]. Було встановлено, що інтенсивна весняна континентальна міграція визначалася 
безхмарним небом і хвостовим вітром, морська міграція – високою температурою повітря і гарною 
погодою (високий атмосферний тиск, відсутність загального і нижнього шару хмар і дощу, зона 
антициклону, слабка сила вітру). Інтенсивній осінній міграції сприяли швидкий спад температури і 
хвостові вітри, особливо на узбережжі. Ці дані були одержані покроковою множинною регресією. 
Факторний аналіз встановив, що залежність міграції від погоди більш виражена весною в 
континентальній частині. Форма хмар відіграє важливу роль для весняної й осінньої міграції. Напрям 
вітру на висоті 500 м і його швидкість у поверхні землі краще всього корелювали з інтенсивністю 
осінньої міграції, а температура повітря у землі і на висоті 500 м – весняної.  
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Як прогностичну роботу в цій галузі слід згадати Blokpoel & Richardson [30], де для прогнозу міграції 
білих гусаків використовувалися вітер у поверхні землі, вітер на висоті 900 м, вітер на висоті 1515 м і 
опади. Вітри на всіх висотах сприяли масовому прильоту птахів: південно-східні вітри – весною і 
північно-західні – восени. Несприятливі вітри весною – північно-західні, восени – південно-східні. 
Відсутність опадів була сприятливим чинником, а нейтральним чинником були невеликі, широко 
розсіяні дощі, сильні дощі були несприятливим чинником. При більшості позитивних чинників міграція 
була вищою за середню, досягаючи піку при поєднанні всіх сприятливих чинників. Мінімальна 
інтенсивність відзначена при наявності всіх негативних чинників, проте сильний тривалий дощ 
пригнічував міграцію навіть при оптимумі всіх інших чинників. Якщо  один  чинник вітру був у 
позитиві, а інший – у негативі, то вони нейтралізували один одного. Якщо все або більшість чинників 
були негативні протягом трьох ночей, то їх переважний ефект знижувався, і птахи починали міграцію за 
несприятливих умов навіть у більшій кількості. У кінці сезону, коли всі чинники мали позитивний 
характер протягом 2-3 ночей, міграція знижувалася. В іншій роботі [35] для аналізу були використані 
хмарність, висота хмарності, видимість, тиск, вологість, температура, середня температура для кожного 
дня, опади, швидкість вітру, напрям вітру, головний його напрям у секторі зворотної міграції, головний 
напрям у секторі нормальної міграції, інтенсивність нормальної міграції, інтенсивність зворотної 
міграції, повна інтенсивність міграції; добові зміни в температурі, вологості, середньої температури і в 
напрямах вітру.  

Були одержані такі результати – весною масова міграція йде за наявності принаймні двох умов з:  
1) вітер між південно-західним і південно-східним;  
2) швидкість вітру менш 10 км/г;  
3) температура дня на 2 або більше градусів вища за норму.  
Восени масову міграцію визначають як мінімум три умови:  
1) вітер між північно-північно-західним і північно-східним; 
2) швидкість вітру менш 10 км/г;  
3) температура на 2 або більше градусів нижча, ніж нормальна температура дня;  
4) хмарність менше 50 %;  
5) тиск вищий за 1020 мбар.  
Проте, якщо 4 і 5 з умов представлені весною або всі три весняних восени, то можна чекати міграцію 

у зворотному напрямі. 
Деякі моделі, створені для прогнозів інтенсивності міграції, використовували дані радарів, візуальних 

спостережень, акустичної реєстрації голосів, відлову птахів і оцінки енергетичного стану пролітних 
птахів. На підставі цих даних була створена динамічна модель прогнозу міграції птахів [1] і зроблений 
прогноз осіннього денного прольоту птахів на Куршській косі [36]. Із сукупності розглянутих чинників 
достовірними були визнані моделі за середніми багаторічними даними проходження попередньої хвилі і 
захопленням птахів хвилею польоту. Прогноз прольоту за всіма чинниками виявився достовірним для 9 
хвиль з 10. 

Згідно з дослідженням, виконаним Л. Назаренко і Л. Амонським [3], метеорологічні чинники щодо 
інтенсивності міграції птахів можуть бути охарактеризовані як: 

1) блокуючі; 
2) стимулюючі; 
до яких весною відносять відповідно: 
1) атмосферні фронти циклону;  
2) теплий сектор циклону, гребінь антициклону, улоговину циклону, зону між антициклоном і 

циклоном;  
а восени: 
1) циклони, атмосферні фронти, зони турбулентності і сильних вітрів, гроз, дощів, туманів;  
2) східну периферію антициклону, малоградієнтну зону між циклоном і антициклоном, пік циклону. 
У пізніших дослідженнях [17] при створенні моделі висотного розподілу мігрантів над пустинною 

зоною єдиною статистично достовірною варіантою було визначено зміни хвостового вітру по градієнтах 
висоти. У дослідженнях Richardson [14; 9] наводяться факти, що мігруючі птахи мають тенденцію летіти 
на нижчих висотах, коли політ відбувається проти вітру. Він же [8] раніше відзначав, що здатність птахів 
до дрейфу за вітром і до поправки на вітер визначається наявністю чітких лінійних орієнтирів. 

Як видно з цього огляду, існує певна варіація у висновках численних дослідників, що займаються 
проблемою оцінки впливу погодних чинників на характер міграції птахів. Проблема потребує постійної 
розробки й уніфікації даних цих досліджень, які дозволили б застосовувати моделі, одержані в якому-
небудь регіоні, з певною поправкою для будь-якого іншого місця земної кулі. Також необхідно 
застосовувати комбіновані методи вивчення міграцій птахів – від візуальних спостережень і кільцювання 
– до використання телеметрії і радарних технологій. Подібні дослідження в поєднанні з метеорологічною 
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інформацією, зрештою приведуть до створення інтегрованих моделей впливу атмосферних явищ на 
характер міграції птахів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ  

1. Дольник В. Р. Динамическая модель прогноза миграции птиц // Методы обнаружения и учета миграций птиц. 
Л., – 1981. – С. 123-133.  
2. Жалакявичус М. Связь миграций птиц с погодными условиями. Моделирование и прогнозирование / Изучение, 
моделирование и прогнозирование сезонных миграций птиц, Вильнюс, – 1987. – С. 116-149. 
3. Назаренко Л.Ф., Амонский Л.А. Влияние синоптических процессов и погоды на миграцию птиц в 
Причерноморье. – Киев–Одесса: Вища школа, 1986. – 183 с. 
4. Able K.P. The role of weather variables and flight direction in determining the magnitude of nocturnal bird migration // 
Ecology. – 1973. – 54. – P. 1031-1041. 
5. Bruderer B., Underhill L.G., Leichti F. Altitude choice of night migrants in a desert area predicted by meteorological 
factors // Ibis. – 1997. – 137. – P. 44-45. 
6. Bruderer B. Three decades of tracking radar studies on bird migration in Europe and the Middle East // Proc. Intern. 
Seminar on Birds and Flight Safety in the Middle East Israel, April 25-29. – 1999. – P. 21-29. 
7. Kerlinger P., Moore F.R. Atmospheric structure and avian migration. In: Power D. (ed) Current ornithology, N.Y.: 
Plenum. – 1989. – Vol 6. – P. 109-142. 
8. Richardson W.J. Timing of bird migration in relation to weather: updated review. In: Bird Migration: Physiology and 
Ecophysiology (ed. E. Gwinner), Springer, Berlin, Heidelberg, New York. – 1990. – P. 78-101. 
9. Richardson W.J. Wind and orientation of migrating birds: a review. In: Orientation in Birds (ed. P. Berthold), 
Birkhauser, Basel, Boston, Berlin. – 1991. – P. 226-249. 
10. Zalakevicius M., Zalakevicius R. Global climate change impact on birds: a review of research in Lithuania // Folia 
Zoologica. – 2001. – 50(1). – P. 1-17. 
11. Bruderer B. Migratory directions of birds under the influence of wind and topography // RIN Symposium Orientation & 
Navigation – Birds, Humans & other animals. Oxford. – 1997. – 27. – P. 1-10. 
12. Drury W.H., Nisbet I.C.T. Radar studies of orientation of songbird migrants in south -eastern New England // Bird 
Banding. – 1964. – 35. – P. 69-119. 
13. Evans P.R. Migration and orientation of passerine night migrants in northeast England // J. Zool. – 1966. – 150. – P. 
319-69. 
14. Richardson W.J. Reorientation of nocturnal landbird migrants over the Atlantic ocean near Nova Scotia on autumn // 
Auk. – 1978. – 95. – P. 717-732. 
15. Alerstam T. Nocturnal migration of thrushes (Turdus spp.) in southern Sweden // Oikos. – 1976. – 27. – P. 467-75. 
16. Bruderer B., Leichti F. Variation in density and height distribution of nocturnal migration in the south of Israel // Israel 
J. Zoology. – 1997. – 41(3). – P. 477-489. 
17. Bruderer B. Radar studies on nocturnal bird migration in the Negev // Ostrich. – 1994. – 65. – P. 204-212. 
18. Hassler S.S., Graber R.R., Bellrose F.C Fall migration and weather, a radar study // Wilson Bull. – 1963. – 75. – P. 56-
77. 
19. Leichti, F., Bruderer, B., Paproth H. Quantification of nocturnal bird migration by moonwatching – comparison with 
radar and infrared observations // J. Field Orn. – 1995. – 66. – P. 57-468. 
20. Fortin D., Leichti F, Bruderer, B. Variation in the nocturnal flight behavior of migratory birds along the northwest coast 
of the Mediterranean Sea // Ibis. – 1999. – 141. – P. 480-488. 
21. Rabol J. The orientation systems of long-distance passerine migrants displaced in autumn from Denmark to Kenya // 
Ornis Scand. – 1993. – 24. – P. 183-196 
22. Gauthreaux S.A. Weather radar quantification of bird migration // Bioscience. – 1970. – 20. – P.  17-20. 
23. Alerstam T. Wind as selective agent in bird migration // Ornis Scand. – 1979. – 10. – P. 76-93. 
24. Alerstam T. Optimal use of wind by migrating birds: combined drift and overcompensation // J. Theor. Biol. – 1979. – 
79. – P. 341-353. 
25. Gauthreaux S.A. A radar and direct visual study of passerine spring migration in southern Louisiana // Auk. – 1971. – 
88. – P. 343-365. 
26. Flock W.L., Bellrose F.C. Radar detection of birds: a radar study of bird migration in the Central United States // Proc., 
World Conf. on Bird Hazards to Aircraft, Sept. 2-5, 1969, Ottawa, Ontario. – 1970. – P. 35-38. 
27. Helbig A.J., Wiltshko W., Laske V. Optimal use of the wind by Mediterranean migrants // Proc . First Conf. Birds 
Wintering Mediterranean Region Aulla. – 1986. – P. 169-197. 
28. Nisbet I.C.T., Drury W.H. Short-term effects of weather on bird migration: a field study using multivariate statistics // 
Anim. Behav. – 1968. – 16. – P. 496-530. 
29. Bingman V.P., Aple K.P., Kerlinger P. Wind drift, compensation and the use of landmarks by nocturnal bird migrants // 
Anim. Behav. – 1982. – 30. – P. 49-53. 
30. Blokpoel H., Richardson W.J. Weather and spring migration of Snow geese across southern Manitoba // Oikos. – 1978. 
– 30. – P. 350-363. 
31. Bergman G., Donner K.O. An analysis of the spring migration of the Common Scoter and the Long-Tailed Duck in 
southern Finland // Acta Zool. Fenn. – 1964. – 105. – P. 1-59. 



Вісник Житомирського університету. Випуск 20. Біологічні  науки   

 
190 

32. Якоби В.Э. Радиолокационные и визуальные наблюдения за весенним перелетом морских уток на западном 
побережье Эстонии // Сообщения Прибалтийской комиссии по изучению миграций птиц. – Тарту. – 1983. – №16. – 
С. 24-37. 
33. Richardson W.J. Temporal variations in the volume of bird migration: a radar study in Canada // Proc. World Conf. on 
Bird Hazards to Aircraft. Kingston, Ontario. – 1970. – P. 323-334. 
34. Walker J.M., Venables W.A. Weather and bird migration // Weather. – 1990. – 46. – P. 47-56. 
35. Hilgelroh G. Autumn migration of trans-Saharan migrating passerines in the Straits of Gibraltar // Auk. – 1989. – 106. – 
P. 233-239. 
36. Дольник В. Р. Программа "Эксперимент": сравнение методов наблюдения пролета птиц // Методы обнаружения 
и учета миграций птиц. Л., – 1981. – С. 3-7. 

 
Матеріал надійшов до редакції 14.03.2005 р.  

Мацюра А.В. Влияние атмосферных явлений на миграцию птиц. 

Обобщен передовой научный опыт и современные гипотезы о влиянии погодных условий на характер 
миграции птиц. Приводятся результаты исследований, выполненных в различных регионах мира, 

выделена стимулирующая и блокирующая роль погодных факторов. Систематизированы разнообразные 
научные данные о взаимосвязи миграции и погодных условий. Выявлены основные атмосферные 
факторы, оказывающие мощное влияние на характер и интенсивность миграционных процессов. 

Matsyura A.V. The Effect of Atmospheric Phenomena on Bird Migration. 

The paper summarizes up-to-date scientific experience and hypotheses related to the effects of weather 
conditions on bird migration character. It also presents the results of the investigations which were carried out 
in various regions of the worlds; singles out the stimulating and blocking role of weather conditions. The paper 

systematized various research data related to the interrelation of migration and weather conditions; it also 
present the main atmospheric; it also present the main atmospheric factors influencing the migration process 

character and intensity. 
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МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ НА ЖИТОМИРЩИНІ 

Подано аналіз стану здоров’я постраждалого населення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Чорнобильська катастрофа забрала більш ніж у трьох мільйонів населення України найцінніший 
скарб – здоров’я. Руйнівний процес біологічної дії іонізуючого випромінювання на організм потерпілих 
людей продовжується сьогодні як загальне хронічне захворювання, що розвивається внаслідок тривалої 
багаторазової повторної дії відносно малими дозами, котрі, проте, сумарно перевищують гранично 
допустимий рівень. При цьому такі стабільні клітинно-кінетичні системи, як нервова, серцево-судинна та 
ендокринна, реагують на хронічну променеву дію складним комплексом функціональних реакцій та 
вкрай повільним розвитком дистрофічних змін. Крім того, віддаленими наслідками дії іонізуючого 
випромінювання є створення небезпечних змін темпів мутаційного процесу в популяції. Це проявляється 
збільшенням кількості випадків внутрішньоутробної загибелі плодів, частоти вроджених аномалій 
розвитку, спадкових хвороб, а також сприяє реалізації генетично детермінованої схильності до різних  

Житомирська область є найбільш потерпілою від наслідків Чорнобильської катастрофи. В Україні в 
1986 році з 92 населених пунктів безумовного відселення на території області знаходилось 63, з 835 
пунктів гарантованого добровільного відселення – 301, із 1290 пунктів посиленого радіологічного 
контролю – 363. Вплив чинників, обумовлених наслідками катастрофи, на здоров’я людини ще 
залишається недостатньо вивченим [2]. Метою наших досліджень є аналіз стану здоров’я населення 
Житомирщини через 18 років після аварії на Чорнобильській АЕС і надання захворювань [1].медико-
санітарної допомоги потерпілим мережею лікувально-профілактичних закладів області та центрами 
протирадіаційного захисту по оздоровленню дітей, а також соціального захисту постраждалих [3; 4]. 

Лікувально-профілактичними закладами Житомирської області в 2003 році профілактично оглянуто 
364 365 осіб (95 %) при 92,5 % у 2002 році, в т.ч. ліквідаторів (І група первинного обліку) –  9747 (92 %); 
евакуйованих з зони дії радіації (ІІ група первинного обліку) 1051 (99 %) осіб; тих, хто проживає на 
територіях радіоекологічного контролю (ІІІ група первинного обліку) 271535 (93 %) осіб; дітей (ІV група 
первинного обліку), які народилися від постраждалих батьків І-ІІІ груп первинного обліку, –  82032 
(99 %) осіб. Крім того, осіб, які визнані постраждалими за результатами  тиреорадіодозиметричної  
паспортизації, –  23586 (91%). 

Профілактичні огляди свідчать про те, що серед обстежених дорослих та підлітків І, ІІ, ІІІ груп 
первинного обліку виявлено 72,9 % хворих, серед дітей ― 70,6 %. Кількість хворих, порівняно з 2002 
роком, зросла серед дорослих і підлітків на 2,5 %, а серед дітей ― на 0,4 %. 

Найвищу питому вагу хворих виявлено серед ліквідаторів ― 87,9 %, серед евакуйованих ―84,4 %, 
серед тих, хто проживає на території радіоекологічного контролю ― 78,9 %, серед дітей ―70,6 %. 
Кількість хворих ліквідаторів, порівняно з 2002 роком, зменшилася на 0,45%, евакуйованих― 
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збільшилася на 0,7%, тих, хто проживає  на території радіоекологічного контролю, ― збільшилася на 
2,7%, дітей ― збільшилася на 0,4%. 

У 2003 році вперше визнано інвалідами 750 осіб, із них 50 серед ліквідаторів, серед потерпілих ― 
650, серед дітей – 50. Кількість інвалідів серед ліквідаторів за рік збільшилася на 10 %. У той же час 
кількість інвалідів серед потерпілих і тих, хто проживає на забрудненій території, зменшилася на 4 %, а 
серед дітей – на 5,7 %. 

 
Чисельність контингентів постраждалого населення 

 
Групи первинного обліку  

Найменування 
Всього І ІІ ІІІ ІV 

Окремо 
тиреодозиметрична 
паспортизація 

Перебували під 
наглядом на 01.01.03 

 
387390 

 
10158 

 
1058 

 
294383 

 
81791 

 
33913 

Померло 7177 169 13 6919 76 ― 
Перебувають під 

наглядом на 01.01.04 
 

384609 
 

10027 
 

1064 
 

290754 
 

82764 
 

26054 
оглянуто 364365 9747 1051 271535 82032 23586 

визнані 
здоровими 

82696 1179 164 57268 24085 2692 

визнані 
інвалідами 
вперше  

 
― 

 
50 

 
― 

 
650 

 
50 

 
― 

підлягають 
лікуванню 

281669 8568 887 214267 57947 20894 

оздоровлено в 
санаторно-
курортних 
установах 

 
 

25010 

 
 

693 

 
 

71 

 
 

6821 

 
 

17425 

 
 

955 

З них: 

у радіаційних 
центрах 

 
615 

 
65 

 
7 

 
2186 

 
357 

 
6 

 
Аналізуючи статистичні дані, можна відзначити поступове погіршення здоров’я потерпілих за роки 

після аварії з тенденцією до щорічного зростання числа захворювань серед них. Поширеність 
захворювань за період з 1987 до 2000 року у цілому зростала серед усіх категорій постраждалих. До 1991 
року було відзначено тенденцію до зростання хвороб серед дорослих та підлітків, що реєструвалися 
вперше в житті, а з 1992 року їх відсоток зменшується.  У той же час захворюваність серед потерпілих 
постійно зростає майже в усіх класах хвороб. На кінець 2000 року в структурі захворюваності серед 
дорослих та підлітків  України й північних регіонів Житомирщини з числа потерпілих перші місця 
займали: 
― хвороби системи кровообігу ( 9,8 – 11,1%); 
― травми та отруєння  ( 6,3 – 7,4%); 
― хвороби сечостатевої системи ( 6,0 – 7,4%). 
Захворюваність саме з цих причин серед дорослих та підлітків зросла за останні 10-12 років у 2 і 

більше разів. Крім того, слід відзначити зростання захворюваності з таких причин, як: 
― новоутворення ( в 1,5 – 3 рази); 
― хвороби крові та кровотворних органів ( майже втричі). 
Слід відзначити, що серед класу новоутворень злоякісні новоутворення складають майже половину – 

41,7%. 
Після аварії на Чорнобильській АЕС стан здоров’я погіршився не тільки в дорослого населення, а й у 

дітей. У структурі захворюваності дітей до 11 років перші місця займали: 
― хвороби органів дихання (60%); 
― хвороби нервової системи та органів чуття ( майже 7%); 
― хвороби органів травлення ( 5%); 
― інфекційні ( особливо туберкульоз) та паразитарні, шкірні та хвороби підшкірної клітковини  (4%). 
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Інші хвороби, незважаючи на меншу питому вагу в структурі захворюваності, мають також темпи 
зростання за ці роки, особливо новоутворення, розлади психіки та поведінки, хвороби сечостатевої 
системи, вроджені анемії, окремі стани, що виникають в перинатальному періоді. 

У 2003 році серед дорослих і підлітків зареєстровано 483896 захворювань, із них вперше в житті – 
147461. Рівень поширеності захворювань серед дорослих і підлітків на 10 тисяч – 5372,4 , тобто має 
підвищення порівняно з 2002 роком на 0,5 %.  У структурі поширеності на першому місці хвороби 
системи кровообігу – 5163,0 (33,6 %). У 2002 році – 5166,0 ( в Україні – 5650,2) на 10 тисяч; на другому 
місці – хвороби органів дихання – 1848,2 ( 11,6 %), в минулому році – 1773, 8 ( в Україні – 2753,1); на 
третьому – хвороби органів травлення – 1491,6 ( 9,4 %), в 2002 році – 1453,2 % ( в Україні – 2644,4) і на 
четвертому місці – хвороби кістково-м’язевої системи – 1236,6 на 10 тисяч (8 %), в 2002 році – 1232,4    
(в Україні 1385,8), потім хвороби сечостатевої системи (7,2 %) – 1077,6 ( зменшення порівняно з 2002 
роком на 2,6 %), хвороби ендокринної системи – 826,6 ( 5,4 %), ріст за рік на 4,5 %. Слід відзначити 
зниження поширеності новоутворень на 3,2 %, інфекційних та паразитарних захворювань –  на 5,5 % і 
підвищення поширеності туберкульозу – на  0,7 %, хвороб крові та кровотворних органів – на 12,5 %, 
травм і отруєнь – на 2,1 %. 

Уперше зареєстровано серед дорослого і підліткового населення 147461 випадків захворювань. 
Захворюваність цієї категорії постраждалих на 10 тисяч – 4684,5. У цілому при порівнянні з показниками 
2002 року простежується її зменшення на 4,2 % ( в Україні – 5710,8). 

У структурі захворюваності перше місце займають хвороби органів дихання ( 1368,5 на 10 тисяч), у 
2002 році – 1301,7 ( в Україні – 1848,6 ), травми та отруєння – 11,6 %  ( 543,7), у 2002 році – 528,7 ( в 
Україні – 466,5), хвороби сечостатевої системи – 10,4 %  ( 485,3) проти 528,2 у 2002 році (в Україні – 
450,5). На четвертому місці –  хвороби системи кровобігу – 8,2 % (383,7 на 10 тисяч), у 2002 році – 456,6  
( в Україні – 592,6). 

Слід відзначити темпи зниження рівнів захворюваності на  інфекційні та паразитарні захворювання 
порівняно з 2002 роком – на 7,1 %, у т.ч. на туберкульоз – на 1,8 %, новоутворення – на 8,8 %, хвороби 
крові та кровотворних органів – на 31 %, хвороби ендокринної системи – на 8,2 %, хвороби органів 
травлення – на 13 %. Захворюваність в Україні даної категорії постраждалих має вищі рівні в класах 
хвороб ендокринної системи, хвороб крові та кровотворних органів, органів травлення, вроджених 
аномалій. 

За останні роки помітна тенденція до поширеності хвороб серед постраждалих дітей до 14 років ( ΙV 
група обліку). Порівняно з 2002 роком рівень захворювань зменшився на 1,2 % (2063,1 та 2153,7 на 1000 
постраждалих дітей), а порівняно з показниками в Україні – майже на 11 %. У структурі поширеності 
хвороб дитячого населення найбільшу питому вагу займають хвороби органів дихання – 39,3 % (811 на 
1000, у 2002 році – 838,3), тобто рівень зменшився на 3,25 % ( в Україні – 447,3); на другому місці – 
хвороби ендокринної системи – 12 % (248,4, у 2002 році – 262,0), тобто зменшення на 5,3 %  ( в Україні – 
280,1); на третьому місці – хвороби органів травлення – 11,1 %  (272,2 проти 230,0 у 2002 році – 
зниження рівня лише на 5,7 %); четверте місце посідають хвороби системи кровообігу – 4,7 % (95,9 на 
1000 проти 101,7 у 2002 році), тобто зниження рівня на 5,8 % ( в Україні – 67,5). 

Менше зареєстровано захворювань у класах інфекційних та паризитарних хвороб: на 4,4 %, в т.ч. 
туберкульоз –  на 33,3 %; новоутворення – на 10,4 %; хвороби крові та кровотворних органів – на 7,1 %; 
хвороби сечостатевої системи – на 14,5 %; травми і отруєння – на 9,0 %. Зросла кількість хвороб 
кістково-м’язевої системи на 2,9 %, вроджених аномалій – на 7,9 % та інших, які в структурі займають 
незначну частку. 

Число вперше зареєстрованих хвороб у дітей  протягом 2003 року зменшилось на 7,7 %. Рівень 
первинної захворюваності на 1000 постраждалих дітей – 1242,5 проти 1345,7 у 2002 році. Найвищий 
показник захворюваності дитячого населення – клас хвороб органів дихання – 60 %. Рівень 
захворюваності на 1000 дітей – 746,7 проти 772,3 у 2002 році ( -3,3 %), в Україні – 826,0. Друге місце 
займають хвороби органів травлення – 5,4 % ( 67,5 на 1000). Порівняно з 2002 роком спостерігається 
зниження рівня захворюваності на 9,5 %. На третьому місці інфекційні та паразитарні хвороби – 5,2 % 
(65,4), що свідчить про їх зменшення на 1,05 %. Четверте місце посідає патологія ендокринної системи – 
3,8 % (47,7), тобто її рівень порівняно з минулим роком зменшився в 1,5 рази. Хвороби кістково-м’язевої 
системи складають 2,5 %, що вказує на ріст цієї патології на 2,3 %. Також збільшилася кількість уперше 
виявлених вроджених вад у дітей на 2,8 %. Простежується тенденція до зниження новоутворень, хвороб 
системи кровообігу, хвороб сечостатевої системи та системи травлення. 

Аналіз показників смертності дорослих та підлітків І, ІІ, ІІІ груп первинного обліку за останні 2 роки 
свідчить про збільшення випадків смерті від усіх хвороб  на 15 %, новоутворень – на 0,8 %, хвороб крові 
– на 0,1 %, хвороб серцево-судинної системи – на 4,1 %, хвороб органів травлення – на 12,5 %, травм та 
отруєнь – на 4 %. У структурі смертності найвища питома вага припадає на хвороби кровообігу – 31,4 % 
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(154,7 на 10000), на другому місці причиною смерті є новоутворення (злоякісні) – 10,7 % (24,1), третє 
місце займають травми та отруєння – 7,5 % (17,0 % на 10000), на четвертому місці – хвороби органів 
дихання – 3,6 %. Рівень смертності серед постраждалих дітей до 14 років у 2003 році – 0,85 на 1000, в 
2002 році – 0,8. У структурі дитячої смертності на першому місці основною причиною смерті є травми та 
отруєння – 47 % (0,4 на 1000), на другому місці – вроджені аномалії – 11,8 % (0,1), на третьому – 
новоутворення (злоякісні) 7,0 % (0,06), на четвертому – хвороби системи кровообігу – 4,7 % (0,04) та 
хвороби крові й кровотворних органів – 3,5 % (0,07). Порівняно з 2002 роком зросла кількість випадків 
смерті дітей від хвороб крові і кровотворних органів, хвороб ендокринної системи, системи кровообігу, 
хвороб органів травлення, травм. 

У закладах охорони здоров’я облік осіб з гострою променевою хворобою та з дозою опромінення 250 
мЗв і більше не проводиться, тому що в більшості учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відсутні 
дані про дозові навантаження. 

Серед виявлених хвороб підлягають лікуванню 281669 потерпілих від Чорнобильської катастрофи, 
ліквідатори – 3 %, евакуйовані – 0,3 %, потерпілі – 76 %, діти – 20,6 %. У лікувально-профілактичних 
закладах різних рівнів отримали лікування 278121 (98,7 %), амбулаторне – 252407 (89,6 %), стаціонарне – 
76,931 (27,3 %), санаторно-курортне – 25010 (9,9 %), в реабілітаційних установах – 609 (0,3 %), в інших 
закладах – 41,72 (1,5 %). Особи, які в дитячому віці визнані постраждалими за результатами 
тиреорадіометричної паспортизації і потребували лікування (98,8 %), отримали допомогу в лікувально-
профілактичних закладах різного типу. 

За минулий 2003 рік  із Чорнобильського фонду використано 2150,0 тис.грн., у тому числі на: 
― лікування важкохворих за межами області (155,2 тис.грн.); 
― медичне обладнання (623,2 тис.грн.); 
― закупівлю медичних препаратів (1371,6 тис.грн.). 
Крім використання коштів за розділом "Спецмеддопомога", на безкоштовне амбулаторне лікування 

використано  6744 тис.грн. і на зубне протезування – 575 тис.грн. 
Таким чином, аналіз стану здоров’я населення Житомирської області, постраждалого внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та надання медико-санітарної допомоги вказує на те, що стан здоров’я 
потерпілих із кожним роком погіршується, а система надання послуг у сфері охорони здоров’я населення 
та його соціальний захист недостатній.  

Основними проблемними питаннями в цьому напрямку є: 
― неврегульованість фінансових відносин, які виникли з уведенням у дію нового Бюджетного 

кодексу України, що погіршило стан сільської медицини. Так, 7 амбулаторій в області реорганізовані у 
ФАПи, в ряді закладів первинної медико-санітарної форми скорочено штатні посади, працівників 
переведено на 0,25 або 0,5 та 0,75 ставки; 
― недостатньою є укомплектованість лікарськими кадрами лікувальних закладів у північних районах 

Житомирщини у зв’язку з низькою заробітною платою та відсутністю контрактних форм оплати праці, 
що передбачено ст. 42 Закону України "Про статус та соціальних захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 
― недостатнє фінансове забезпечення державних та регіональних програм, у т.ч. заходів щодо 

імунопрофілактики, призводить до виникнення керованих інфекційних захворювань. Недостатність 
коштів на проведення бактеріологічних досліджень веде до загрози виникнення внутрішньолікарняних 
інфекцій, знижує ефективність антибіотикотерапії у відділеннях стаціонарів;  
― недостатнє, а в деяких районах відсутнє виділення коштів на медичне забезпечення пільгових 

категорій ендопротезування, слухопротезування, придбання кришталиків, оплату операцій на серці тощо 
відображається на соціально незахищених верствах населення;  
― санаторії для оздоровлення дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, щороку простоюють по 

2-3 місяці на початку року через несвоєчасне надходження коштів із Міністерства надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Дослідження переконують, що поліпшення стану здоров’я постраждалого населення Житомирщини 
внаслідок Чорнобильської катастрофи потребує впровадження більш ефективних соціальних і 
економічних заходів з боку держави, уряду та місцевих органів влади. 
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КОНТУРНІ УГРУПОВАННЯ АВТОТРОФНОЇ ЛАНКИ РІЧКИ ТЕТЕРІВ 

Робота присвячена вивченню сезонної  динаміки біорізноманіття  фітомікроепіфітону різнотипних 
ділянок річки Тетерів. Фітомікроепіфітон являє собою сукупність організмів рослинного світу, які 
обростають предмети,  розташовані під водою. Угруповання водоростей фітомікроепіфітону  цієї 
водойми не вивчались і відомостей про їх видове різноманіття, чисельність, біомасу в опрацьованій 

літературі не знайдено. 

Відновлення природного стану річок і повне очищення стічних вод, на жаль, – справа майбутнього. 
Хоч, згідно із законодавством України, підприємства, які вводяться в експлуатацію, повинні мати очисні 
споруди, але значна частина старих промислових об’єктів ще спускають у водойми недостатньо очищені 
води [1]. До сьогодення ще існують невеликі населені пункти та підприємства, які скидають стоки 
безпосередньо у річки. Також можуть виникати аварії на очисних спорудах, які призводять до скиду у 
водойми неочищених вод [2]. 

Концепція збереження якості природних вод примушує не лише покращувати технології очистки 
стічних вод, але й стежити за станом річок і систематично перевіряти якість води. 

Біота є складовим компонентом та індикатором водного середовища, зокрема надійними тест-
обє'ктами можуть бути водоростеві угруповання різних екологічних груп.  

Водорості, зокрема синьозелені, були першими стародавніми киснепродукуючими  організмами на 
нашій планеті. Їх вважають родоначальниками вищих рослин. У сучасних умовах їм належить важлива 
роль у вирішенні низки глобальних проблем, які турбують все людство: продовольчої, енергетичної, 
охорони зовнішнього середовища, освоєння космічного простору. 

Водорості є основними продуцентами кисню та органічної речовини у водному середовищі, а також 
основою харчового раціону безхребетних та рослиноїдних риб (білий товстолобик), якими в свою чергу 
харчуються хребетні. Тому природна рибопродуктивність водойми в значній мірі залежить від 
продуктивності водоростевих угруповань.  

Харчові якості водоростей не гірші, ніж у вищих рослин [3]. Біомаса їх відрізняється високим вмістом 
повноцінних білків, вітамінів та інших фізіологічно активних речовин. Водорості також 
використовуються як добрива, фіксатори атмосферного азоту, продуценти кисню та органічної речовини, 
регулятори вологості, агенти, які покращують структуру ґрунту. 

Не менш важлива роль водоростей в охороні зовнішнього середовища під час розробки методів 
екологічного моніторингу, а також як агентів природних процесів самоочищення забруднених водойм та 
ґрунтів. При цьому водорості утилізують органічні речовини та очищують середовище від радіонуклідів, 
важких металів та інших речовин, концентруючи їх у своєму організмі, а при відмиранні депонують у 
донні відкладення.  

Володіючи вузькою екологічною спеціалізацією, окремі види водоростей широко використовуються в 
різноманітних галузях науки та народного господарства  як види-індикатори, наприклад, для визначення 
плодючості ґрунту та ступеня забруднення його отрутохімікатами, в санітарній гідробіології під час 
сапробіологічного аналізу води. 

При значній кількості позитивних якостей водорості також можуть наносити велику шкоду 
народному господарству, викликаючи біокорозію промислових та будівельних матеріалів, псування 
витворів мистецтва, пам’ятників архітектури, обростання гідротехнічних споруд, засолення 
трубопроводів, фільтрів,  цвітіння води, яке призводить до виділення токсичних речовин та до утворення 
кисневої недостатності, що викликає загибель риб та безхребетних [3]. 

Водорості розповсюджені по всій землі, в різних водних, наземних та ґрунтових біотопах і є 
обов’язковим компонентом різноманітних гідро- та геобіоценозів [4]. 

Розподіл водоростей у біотопах та їх роль у біоценозах залежить від комплексного впливу багатьох 
екологічних чинників: кліматичних, хімічних, біотичних, антропогенних та інших. Залежно від їх впливу 
водорості утворюють різні екологічні ценози. Основними екологічними угрупованнями є: планктон, 
бентос та перифітон. Предметом наших досліджень є угрупування перифітону. Тривалий час цей ценоз 
об’єднували під спільною назвою бентос. Виділення перифітону як окремого угруповання 
обґрунтовують особливостями температурного, світлового та хімічного режимів середовища, в якому 
перебувають організми. У перифітоні розвиваються водорості з різних систематичних груп (переважно 
зелені, синьозелені, діатомові та евгленові), які звичайно мають спеціальні органи прикріплення у 
вигляді підошви, слизистих тяжів та інші.  
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Термін "перифітон" був уперше використаний А.Л. Бенінгом [5]. В екологічному енциклопедичному 
словнику [6] під перифітоном розуміють угруповання організмів, які населяють живі та неживі субстрати 
під водою.  

Роботами XX-го ст., які стосувалися вивчення прісноводного перифітону, були дослідження 
С.Н. Дуплакова [7]. Одним із результатів його праці була розробка типізації біоценозів  перифітона. Він 
виділив 3 типи біоценозів залежно від ролі присутніх у них автотрофів та гетеротрофів: біоценози  
тваринного характеру, рослинно-тваринні з домінуванням або тварин, або рослин. Дослідженням 
перифітону озера Глибокого разом із С.Н. Дуплаковим займалися В.С. Івлєв (проводив вивчення 
залежності між  зниженням продукціі тварин і зростанням продукціі водоростей) [8], Н.П. Смарагдова 
(вивчала перифітон озера Глибокого) [9], А.В. Ассман (продовжила розпочаті В.С. Івлєвим продукційні 
вивчення перифітону) [10], С.Н. Садовський (розробив спосіб очищення води за допомогою 
біообростань).  

З моменту появи в літературних джерелах терміна "перифітон" варіації щодо його тлумачення були 
найрізноманітнішими [11]. Незважаючи на те, що термін використовується вже значний час, на 
сьогоднішній день немає єдиної думки щодо його об’єму та змісту. В більшості випадків погляди вчених 
розділяються при інтерпретації природи субстрату, на якому оселяються перифітонні організми, й 
гідробіологічних особливостей біотопу. 

Складним постає питання розділення перифітону та бентосу як двох окремих незалежних одне від 
одного угруповань. Так, у кінці XIX – на початку XX ст. усі угруповання гідробіонтів, пов’язаних із 
субстратом, об’єднували в одну групу – бентос. Цей термін ввів у науку Е. Геккель, який визначав його 
як життя організмів, пов’язаних з дном [12]. 

У 1905 році А. Селіго вперше виділив у складі бентосу комплекс організмів під назвою "Aufwuchs" 
(наріст). До цього угруповання дослідник відносив лише ті мікроскопічні організми, які проживали на 
твердому субстраті. А. Уіллер, вивчаючи обростання на водних рослинах, запропонував термін 
"Aufwuchs" застосовувати для позначення обростань на живому , а "Bewuche" – на мертвому субстраті 
[12]. 

Сьогодні більшість учених проводять дослідження бентосу та перифітону як окремих угруповань, які 
взаємопов’язані між собою. Це питання є досить складним та потребує детальнішого вивчення. 

Найповніший підхід до визначення перифітону представлений у роботах А.А. Протасова [13]. Так, 
перифітон він визначає як специфічне екологічне угруповання гідробіонтів, життєдіяльність яких 
перебігає на розділі рідкої та твердої фази. Серед водоростей перифітону виділяють епілітон – 
угруповання водоростей на кам'яних субстратах, епіфітон – водорості на живій та відмерлій вищій 
водяній рослинності. Саме перераховані ценози складають контурні угруповання, які зазнають 
найсильнішого впливу зовнішніх, у тому числі антропогенних впливів та являють собою значний інтерес 
як об’єкт моніторингу річкових екосистем.  

Що стосується вивчення фітоперифітону та фітомікробентосу річки Тетерів, то таких даних у 
літературних джерелах нами знайдено не було. Хоча річка характеризується значним розвитком 
літоральної зони, а також наявністю великої кількості кам'яних утворень внаслідок розташування її на 
Волино-Подільській височині. Крім того, значний розвиток має флора річки Тетерів. Справжня водна, 
повітряно-водна та занурена рослинність поширена на мілководдях русла річки, в його рукавах та 
затоках, заплавних озерах-старицях, гирлах приток, штучних водосховищах, ставках, водоймах кар'єрів. 
Вивченням різноманітності вищої водної рослинності річки Тетерів займався Д.В. Дубина [14], який 
зазначав, що провідну роль у формуванні угруповань повітряно-водних видів відіграє рогоз 
вузьколистий [Typha angustifolia L.].  

Для з’ясування впливу різних абіотичних чинників, у тому числі й антропогенних, на особливості 
формування угруповань фітоперифітону ми виділили 2 різнотипових станції спостереження – 
Житомирське водосховище та ділянку річки розташовану нижче міста Житомир. Станції відрізняються 
за характером донних відкладень, берегових ґрунтів, а також рівнем антропогенного навантаження [15].  

Під час вивчення водоростевих угруповань обростань використано метод прямого збору матеріалу з 
різних субстратів з наступним мікроскопічним дослідженням. Наша робота присвячена вивченню 
фітомікроепіфітону літоралі Житомирського водосховища у весняно-літній період 2004 р. 

У досліджуваній водній екосистемі домінуючим видом вищої водяної рослинності, який заселяє 
приберегову територію, був рогіз вузьколистий [Typha angustifolia L.]. 

Для вивчення структури різноманітності фітомікроепіфітону наліт з поверхні рогозу знімали за 
допомогою скребка. Для цього субстрат обережно виймали з води та змивали з нього водорості, які 
фіксували 40 %-им розчином формаліну [16]. Камеральне опрацювання альгологічних проб, визначення 
видової, таксономічної різноманітності, величин чисельності, структури домінуючого комплексу 
проводили відповідно до загальноприйнятих методик [17]. 

Отримані результати кількісної різноманітності водоростевих угруповань розраховували на площу 
поверхні субстрату (рогозу), що дорівнювала 10 см2. 

У складі фітомікроепіфітону на рогозі вузьколистому були знайдені 112 видових та 
внутрішньовидових таксонів водоростей навесні 2004 р. та 78 влітку, які були представлені 6-ма 
відділами: Cyanophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Cryptophyta, Xanthophyta, Chlorophyta. 
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Навесні водоростеві угруповання обростань були представлені 5-ма відділами водоростей (рис.1). 
Відділом-домінантом був відділ  Chlorophyta, біомаса якого складала 83,9 % від загальної біомаси 
відділів. Субдомінуючий комплекс 1-го порядку був представлений відділом Bacillariophyta – 14,5 %. 
Інші відділи були представлені незначною кількістю: Cyanophyta – 0,8 %, Euglenophyta – 0,7 %, 
Xanthophyta – 0,001 %. 

Cyanophyta
Bacillariophyta
Euglenophyta
Chlorophyta
Xanthophyta

 
Рис.1. Співвідношення біомаси фітомікроепіфітону Житомирського водосховища навесні 2004 р. 

 
Улітку також було знайдено 5 відділів водоростей на літоралі Житомирського водосховища, але, на 

відміну від попереднього сезону, відділ Xanthophyta був замінений відділом Cryptophyta, який також 
виявився субдомінантом 2-го порядку (рис.2). Що стосується домінуючого комплексу, то на фоні 
домінування відділу Chlorophyta, біомаса якого складала 48,8 % від загальної, значного розвитку зазнав 
відділ Bacillariophyta – 38,1 %. Відділ Euglenophyta, як і весною, складав субдомінуючий комплекс 2-го 
порядку – 1,2 %. Субдомінантом 1-го порядку був відділ Cyanophyta – 11,7 %.  

Cyanophyta
Bacillariophyta
Euglenophyta
Chlorophyta
Cryptophyta

 
Рис.2. Співвідношення біомаси фітомікроепіфітону Житомирського водосховища влітку 2004 р. 

 
Дослідження домінуючого комплексу водоростевих угруповань фітомікроепіфітону, які вегетували на 

цьому субстраті навесні, дало змогу встановити, що беззаперечним видом домінантом відділу Cyanophyta 
була O.limosa, частка якої становила 49,2 % від загальної біомаси відділу. Субдомінуючий комплекс 1-го 
порядку складала O.geminata - 36,2 %. Інші види були представлені незначною кількістю та становили 
субдомінуючий комплекс 2-го порядку. Влітку цей відділ був представлений такою ж кількістю видів, як 
і навесні, – 11 видів, але домінуючу роль відігравав Aphanizomenon flos-agua – 33 %, O.limosa, O.geminata 
та O.spirulinoides складали субдомінуючий комплекс 1-го порядку та становили 17,3 %, 19,7 %, 18,4 % 
відповідно. Відмінності між весняним та літнім сезонами полягали лише у зміні структури домінуючого 
комплексу. 

Відділ Euglenophyta у весняний сезон був представлений 8-ма видами, з яких Trachelomonas 
intermedia f. intermedia був домінантом – 49 %. Trachelomonas hispida та Phacus pyrum складали 
субдомінуючий комплекс 1-го порядку та становили 10,1 % та 12,8 % відповідно. Улітку розвиток 
продовжили лише Trachelomonas intermedia f. intermedia – 25,6 %, Trachelomonas ovata – 10,8 %, 
Trachelomonas hispida var. macropunctata – 28 %. Phacus costatus навесні був відсутнім, а влітку він 
складав 35,5 % від загальної біомаси відділу. 

Масового розвитку у весняну пору року зазнала родина Navicula (відділу Bacillariophyta), яка була 
представлена 22 видами, що становило 36 % від загальної кількості видів. Субдомінуючий комплекс 1-го 
порядку склали: Stephanodiscus Hantzshei – 14,6 %, Synedra ulna – 11,5 %, Surirella patella – 12,2 %. Інші 
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36 видів були представлені незначною кількістю та становили субдомінуючий комплекс 2-го порядку. 
Влітку видове різноманіття водоростевих угруповань обростань Житомирського водосховища знизилося 
до 22 видів. Чисельність родини Navicula знизилася до 4 видів. Найбільшу масову частку цього відділу в 
цей проміжок часу займав Cocconeis placentula – 22,9 %.  

Провідну роль серед перерахованих вище відділів в обидва досліджуваних періоди займав відділ 
Chlorophyta. Навесні він був представлений 31-им видом. Беззаперечним видом-домінантом у продовж 
цього періоду був Oocystis qiqans f. minor, масова частка якого складала 89 %. Улітку такий вид також 
був одноосібним домінантом, але його роль у формуванні відділу Chlorophyta зменшилася та складала 
59 %. Унаслідок зниження розвитку Oocystis qiqans f. minor, літом видова різноманітність зелених 
водосростей зросла та складала 40 видових та внутрішньовидових таксонів. Аналіз отриманих даних 
показав, що інтенсивний розвиток одного виду (в нашому випадку Oocystis qiqans f. minor) пригнічує 
розвиток усіх інших представників цього відділу. Відділ Xanthophyta весною був представлений одним 
представником – Goniochloris fallax, біомаса якого була доволі низька. Влітку цей відділ був відсутній, 
але тут вегетував відділ Cryptophyta, який також був репрезентований єдиним представником – 
Cryptomonas ovata. 

Аналіз отриманих даних показав, що протягом досліджуваного сезону на літоралі Житомирського 
водосховища відбувається постійна зміна домінуючого комплексу як всередині відділів, так і між ними. 

Максимального розвитку водоростеві угруповання фітомікроепіфітону досягали в березні 2004 р. 
внаслідок різкого зростання температур, упродовж останнього часу значення біомас водоростей 
контурних угруповань коливалося в невеликих межах (рис.3). 
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Рис.3. Динаміка біомаси фітомікроепіфітону Житомирського водосховища весною 2004 р.  

 
Улітку пік розвитку припадає на червень місяць, а в  липні починається поступове зниження значень 

біомас, які стабілізуються в кінці липня – на початку серпня. У подальшому спостерігалася стабільність 
у розвиткові водоростевих угруповань (рис.4). 
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Рис.4. Динаміка біомаси фітомікроепіфітону Житомирського водосховища влітку 2004 р. 
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Отже, аналіз опублікованих робіт, які стосуються детального вивчення фітоперифітону, дозволили 
встановити, що водоростеві угруповання даного екологічного ценозу  річкових екосистем майже не 
вивчалися. 

Проведені нами дослідження є першими та набувають актуальності, оскільки саме контурні 
угруповання перифітону відіграють провідну роль у функціонуванні річкових екосистем та є основними 
біологічними індикаторами стану досліджуваних водойм, зокрема річки Тетерів. 

Проведені нами дослідження водоростевих угруповань обростань протягом весни-літа 2004 р. 
показали, що фітомікроепіфітон був представлений 6-ма відділами, представники 2-х із них зустрічалися 
рідко та складали субдомінуючий комплекс 2-го порядку.  

Характерною особливістю угруповань фітомікроепілітону Житомирського водосховища у весняно-
літній період було домінування відділу  Chlorophyta, домінуючий комплекс якого складав вид Oocystis 
qiqans f. minor. 

Крім того, встановлені відмінності в структурі різноманітності водоростевих угруповань 
Житомирського водосховища у весняний та літній періоди 2004р. 
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Щербак В.И., Корнейчук Н.М. Контурные сообщества автотрофного звена реки Тетерев. 
Робота посвящена изучению сезонной динамики биоразнообразия фитомикроепифитона разных 
участков реки Тетерев. Фитомикроэпифитон представляет собой совокупность организмов 

растительного мира, которые обрастают предметы расположеные под водой. Группировки водорослей 
фитомикроэпифитона  данного водоема не изучались и сведений про их видовое многообразие, 

численность, биомассу в доступной литературе найдены не были.  

Shcherbak V.I., Korneicnuk N.M. Contour Groupings of the Teteriv River Autotrophic Chain. 
The paper investigates into the seasonal dynamics phytomicroepiphyton diversity in various areas of the Teteriv 

river. Phytomicroepiphyton is a combination of floral organisms which cover epiphiton of the given water 
reservoir have not been the subjects of studies yet. Besides there are no publication data available as to their 

varietal diversity, quantity and biomass.  
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЗА 2004 РІК 

Нинішній стан наукової роботи Житомирського державного університету дає підстави констатувати її 
невпинний поступ, що засвідчують значно вищі її кількісні та якісні показники порівняно з попередніми 
періодами. 

Упродовж останніх років зростає науковий потенціал професорсько-викладацького складу. Сьогодні з 
361 викладача, що працюють на 35 кафедрах, 226 мають наукові ступені і вчені звання. Серед них – 
академіки Національної академії наук України, Академії наук вищої школи, Міжнародної академії 
акмеологічних наук, члени-кореспонденти НАН України і галузевих академій, 41 доктор наук, професор, 
185 кандидатів наук, доцентів, 11 заслужених працівників освіти і вищої школи України, стипендіати 
Кабінету Міністрів України та фонду "Відродження", лауреати премії Президента України для молодих 
учених.  

У 2004 році було захищено 10 кандидатських дисертацій. Випускниками аспірантури та викладачами 
університету підготовлено до захисту ще 12 кандидатських дисертацій. Намітилася тенденція щодо 
кількісного зростання науково-педагогічних кадрів, зокрема кандидатів наук, доцентів. За 2004 рік 
викладачами отримано 20 дипломів доцента – вдвічі більше, ніж у 2003 році, та у 6 разів більше, ніж у 
2002 році.   

Підготовка висококваліфікованих кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру. У 2004 
році аспірантуру ЖДУ за державним замовленням закінчило 12 осіб, серед яких десятеро були 
аспірантами денної, а двоє – заочної форм навчання. Троє випускників захистили дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук. Кандидатські дисертації ще восьми випускників аспірантури 
рекомендовано до захисту на кафедрах університету. В інших навчальних закладах закінчили 
аспірантуру 6 викладачів університету. Усі вони були атестовані на відповідних кафедрах, а кандидатські 
дисертації більшості з них рекомендовано до захисту. 

Нині в аспірантурі університету (зав. аспірантурою І.В. Сербин) за 12 спеціальностями навчається 93 
аспіранти: 61 – з відривом та 32 – без відриву від виробництва; з них 13 – за контрактом (3 – з відривом 
та 10 – без відриву від виробництва). Над дисертаціями працюють 10 здобувачів наукового ступеня 
кандидата наук. А 27 аспірантів – викладачів університету – навчається в інших вищих навчальних 
закладах за цільовою підготовкою. 

З лютого 2004 року в університеті відкрито спеціалізовану вчену раду для захисту кандидатських 
дисертацій. За рік роботи у спецраді було захищено 8 кандидатських дисертацій, у тому числі 
4 дисертації, написані випускниками аспірантури нашого університету. Випускники аспірантури та 
викладачі університету підготували до захисту ще 12 кандидатських дисертацій. 

У 2004 році на кафедрі педагогіки університету відкрито докторантуру з педагогіки, в якій 
навчається 3 докторанти зі спеціальності "Теорія і методика професійної освіти" – доценти 
О.Є. Мисечко, О.Є. Антонова, О.М.Спірін. У докторантурі Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова навчається доцент О.Л. Музика.  

Крім того, над докторськими дисертаціями працюють 3 доценти університету, які переведені на 
посаду провідного наукового співробітника. Це доценти Н.А. Сейко, яка працює над докторською 
дисертацією за спеціальністю "Загальна педагогіка та історія педагогіки", А.О. Погоруй – за 
спеціальністю "Математичний аналіз", В.М. Мойсієнко – за спеціальністю "Українська мова". Над 
дисертаціями працюють також 2 здобувачі наукового ступеня доктора наук: в.о. професора Р.Ф. Ахметов 
– за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт" та в.о. професора С.С. Вітвицька – за 
спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти". Доцент Н.В. Хазратова подала до захисту 
докторську дисертацію за спеціальністю "Педагогічна та вікова психологія". 

За останні два роки захищено 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій. 
Наведена промовиста статистика засвідчує високий потенціал професорсько-викладацького складу 

Житомирського державного університету, здатного виконувати свою роботу на належному 
професійному рівні та вирішувати ряд поставлених перед ним завдань, а саме: 
− формування і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 
− виконання планової науково-дослідної роботи; 
− виконання держбюджетних тем, що фінансуються Міністерством освіти і науки України; 
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− підготовка викладачами наукових публікацій за результатами дослідження та науково-методичного 
забезпечення навчального процесу;  

− наукова робота з молодими вченими; 
− науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад; робота з 

обдарованою студентською молоддю; 
− проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних та науково-

теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі університету та участь  викладачів у 
конференціях різного рівня за межами університету; 

− наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами НАН України, АПН України, 
вищими навчальними закладами України; 

− міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із зарубіжними організаціями. 
Науково-дослідна та науково-методична робота здійснюється відповідно до вимог Болонської 

декларації у системі вищої освіти і науки України та розробленої в університеті концепції "Освіта  
впродовж життя" (схема № 1), яка передбачає науково-методичне забезпечення всього освітнього 
маршруту: дошкільне виховання, загальна середня освіта, професійно-технічна, вища та післядипломна 
освіта, аспірантура, докторантура. Ця концепція реалізує ідею саморозвитку молодої людини, її творчого 
потенціалу, забезпечує мобільність студентів у процесі навчання і наукової діяльності та гнучкість 
підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні умови національного та міжнародного ринків праці. 
Метою запровадження концепції є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі 
конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому 
просторі. Розроблена програма дій зорієнтована на фундаментальні цінності загальносвітової культури, 
підвищення освітнього і  культурного рівня суспільства, створення умов для навчання упродовж усього 
життя; запровадження в системі вищої освіти і науки України передового досвіду розвинутих країн світу 
та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство.  

Водночас наведені високі показники якості науки ще не повністю відбивають рівень наукової роботи 
університету. Наразі визначають обличчя університетської науки та засвідчують її зрілість не стільки 
наукові здобутки окремих учених, скільки колективні досягнення науковців, які працюють в одному 
визначеному напрямі, забезпечуючи цим глибину дослідження певної проблеми. А вага таких наукових 
проектів зростає ще й від того, що вони відповідають загальнодержавним інтересам України, оскільки 
збігаються з пріоритетними напрямами розвитку вітчизняної науки і техніки, що становлять 
фундаментальні дослідження найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; 
нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.  

Викладачі університету працюють за 13 науковими напрямками, які охоплюють фундаментальні та 
прикладні дослідження у галузі природничо-математичних, суспільних, психолого-педагогічних, 
філологічних наук. На провідних кафедрах університету на основі започаткованого свого часу напряму 
наукової роботи сформувалося сім наукових шкіл, діяльність яких відома не лише в Україні, а й за її 
межами. 

На кафедрі української мови продовжує активно розвиватися наукова діалектологічна школа, яка 
була заснована в 1972 році професором М.В. Никончуком. У 2001 р. рішенням Наукової ради 
"Українська мова" НАН України, Інституту української мови НАН України та Вченої ради ЖДУ на базі 
лабораторії діалектологічних досліджень кафедри української мови Житомирського державного 
університету імені Івана Франка було створено Північноукраїнський діалектологічний центр, який 
очолює кандидат філологічних наук, доцент В.М. Мойсієнко. Науковці здійснюють наукові дослідження 
за такими напрямками: поліське наріччя у діахронному та синхронному висвітленні; дослідження 
традиційної народної духовної культури Полісся в етнолінгвістичному аспекті. У цьому напрямі 
працюють 1 доктор наук, професор, 4 кандидати наук, доценти, 4 аспіранти, 1 викладач. Усі вони 
працюють над колективною темою: "Середньополіський діалект у загальнослов’янському 
інформаційному просторі: текстографічна база". 

За роки існування наукової школи було захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій. 
Проблема, яку вирішує школа, – структура і генеза лексики та фразеології поліських говорів української 
мови. 

Під керівництвом доктора біологічних наук, професора А.П. Стадниченко продуктивно діє 
малакологічна школа, яка існує на кафедрі зоології з 1976 р. На базі школи створено науково-
дослідний центр малакології. Нині у напрямі діяльності школи та центру працюють 1 доктор наук, 8 
кандидатів наук, 7 аспірантів, 6 викладачів. Наукові дослідження здійснюються за такими напрямками: 
фауністичний: комплексно-конхіологічні, еколого-фізіологічні, анатомічні, біохімічні, гістологічні,  
кардіологічні дослідження молюсків, встановлено список видів усіх представників черевоногих і 
двостулкових молюсків, поширених в Україні; паразитологічний: дослідження фауни трематод та їх 
впливу на різні тканини і органи молюсків; екологічні дослідження молюсків – вплив різних токсикантів, 
різних чинників навколишнього середовища. Результати наукових досліджень отримали визнання у 
науковців проблем малакології США, Польщі, Росії та інших країн. За роки існування малакологічної 
школи було захищено 9 кандидатських дисертацій. 
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З 1986 року на кафедрі англійської філології продовжує діяти наукова школа "Проблеми семантики 
у світлі структурно-функціональної теорії інформації", яка була заснована професором, доктором 
філологічних наук Д.І. Квеселевичем.  Нині наукове керівництво  школою здійснюють професор  
А.Е. Левицький  та в.о. професора А.В. Сингаївська. У межах школи розробляється новий науковий 
напрямок "Функціональні дослідження англійської мови в синхронії і діахронії та методики її 
викладання". За цим напрямком працюють 3 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доцентів, 16 
аспірантів та 19 викладачів. З дня заснування наукової школи підготовано 1 доктора та 12 кандидатів 
наук. З 2004 року діє науково-дослідний Центр функціональної лінгвістики імені професора 
Д.І. Квеселевича.  

На кафедрі філософії діє Поліська філософська школа, заснована в Рівному в 1989 році, а з 2002 
продовжує роботу в Житомирському державному університеті. Науковий керівник – доктор 
філософських наук, професор П.Ю. Саух. У цьому напрямі працює 4 доктори наук, 28 кандидатів наук, 
10 аспірантів. Під керівництвом професора П.Ю. Сауха досліджені пролеми філософії та феноменології 
релігії, розв’язана низка проблем філософської антропології та теорії культури. Ним підготовано 
13 кандидатів наук.  

На кафедрі педагогіки з 1988 року діє наукова школа "Професійно-педагогічна підготовка 
учителів". Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.А. Дубасенюк. У межах школи 
розробляються сучасні підходи підвищення продуктивності професійної діяльності майбутнього 
педагога. У цьому напрямку працюють 1 доктор наук, професор, 1 в.о. професора, 9 кандидатів наук, 
доцентів, 3 викладачі, 15 аспірантів та здобувачів, 1 докторант. За роки існування науковою школою 
підготовано 1 доктора та 11 кандидатів педагогічних наук. 

Науково-дослідна робота організована на основі розробленої концептуальної моделі продуктивної 
професійної діяльності педагога, яка, враховуючи багатофакторність об'єкта дослідження, включає 
чотири рівні аналізу: структурний, аксіологічний, праксиологічний, технологічний. Дослідження 
здійснюються на основі системно-генетичного, акмеологічного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, 
задачного підходів.  

 Наукову школу "Теорія та історія драми" (створена у 1993 році) очолює доктор філологічних наук, 
професор О.С. Чирков. Науковці школи розробляють актуальні питання теорії та історії драматичного 
мистецтва. Представники зазначеної наукової школи активно залучають молодих учених до проблематики 
своїх наукових студій. На базі школи діє Центр поетики художнього твору. Нині наукова школа об’єднує 
1 доктора наук, 4 кандидати наук, 5 аспірантів, 2 викладачів. За період існування наукової школи 
підготовано 8 кандидатів наук. 

На кафедрі української літератури з 2000 року діє наукова школа "Історична поетика української 
літератури". Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П.В. Білоус. У межах школи 
здійснюється дослідження міфологічних та епічних джерел Житомирщини, проблеми давньоукраїнської 
літератури та літератури Київської Русі, зародження української літератури. У цьому напрямі працює 1 
доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, доцентів, 8 викладачів, 6 аспірантів. За роки існування школи 
підготовлено 1 кандидата наук, ще 2 дисертаційних дослідження подано до захисту. 

З 2003 року успішно розвиваються науково-методичні лабораторії: проблеми навчання іноземних мов 
у полілозі культур; підготовки студентів до застосування інноваційних технологій викладання іноземних 
мов у початковій школі; інноваційних технологій організації педагогічної практики студентів вузу; 
методики викладання народного мистецтва та дизайну; корекції поведінки дітей зони радіологічного 
контролю; проблеми соціально-педагогічної діяльності з дітьми різних педагогічних груп; екології і 
освіти, а з 2004 року діють науково-дослідні лабораторії комплексного та гіперкомплексного аналізу, 
гідроекології, акмеології освіти, синергетики освіти, лабораторії з проблем вальдорфської педагогіки. 
Активно функціонує відділення лабораторії психологічної творчості АПН України. У науково-дослідних 
лабораторіях  здійснюється різноманітна науково-дослідна робота.  

На базі  Житомирського державного університету імені Івана Франка продовжує діяти навчально-
науково-виробничий комплекс "Полісся", який створено наказом  Міністерства освіти і науки України 
№ 480 від 15 червня 2004 року. До складу комплексу входять 19 навчальних закладів Житомирської 
області: Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Житомирський інститут 
Міжрегіональної академії управління персоналом, Бердичівський педагогічний коледж, 
Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка, Житомирський обласний педагогічний ліцей, 
Житомирська гуманітарна гімназія № 1, Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3, 
Житомирська гуманітарна гімназія № 23 імені М.Й. Очерета, Житомирський міський ліцей № 25, 
Житомирський міський колегіум (ЗОШ № 34), Житомирська міська школа хореографічного мистецтва 
"Сонечко", Центр професійно-технічної освіти міста Житомира, експериментальна загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 10 міста Бердичева, Новоград-Волинське загальноосвітнє навчально-виховне 
об'єднання "Гімназія імені Лесі Українки – дошкільний заклад", Новоград-Волинське медичне училище, 
Новоград-Волинський колегіум, Радомишльський ліцей №1 імені Т.Г.Шевченка, Володарськ-Волинське 
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навчально-виховне об’єднання "Школа – дитячий садок" І-ІІІ ступенів №1, Олевська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1. Основні напрямки діяльності Комплексу – розробка та підготовка навчально-
методичного забезпечення педагогічного процесу; стажування співробітників на базах Комплексу; 
організація  навчальної та педагогічної практики студентів; робота з обдарованою учнівською та 
студентською молоддю; проведення конференцій, семінарів, "круглих столів", курсів з актуальних 
проблем діяльності Комплексу, підготовка, видання та реалізація практичних рекомендацій, підготовка 
науково-методичних збірників з досвіду роботи комплексу; організація спільних виховних заходів. 
Результати спільної роботи представлені у ювілейному збірнику "Науково-методична співпраця в 
системі університет – середній та вищий навчальний заклад".  

Крім того, в університеті діє ще один навчально-науково-виробничий комплекс Житомирський 
державний університет імені Івана Франка – ЗАТ "Електровимірювач". Відкрите акціонерне 
товариство "Електровимірювач" за ініціативою кафедри фізики університету розпочало виготовлення 
приладів електронного багатофункціонального електровимірювального навчального комплексу ЖДУ. 
Науковий проект базується на трьох комплектах: "Мікрокулонометр і калібратори струму та напруги", 
"Комплект приладів з фізики", "Модульний комплект". Мета проекту "Електронний 
багатофункціональний електровимірювальний навчальний комплекс" полягає в тому, щоб створити таку 
систему навчального обладнання, яка дасть можливість удосконалити навчальний фізичний експеримент 
з розділу "Електрика і магнетизм", забезпечить відповідну чутливість, точність і надійність вимірювань, 
сприятиме підвищенню ефективності навчального експерименту та всього процесу вивчення фізики. 
Підтвердженням високого рівня обладнання є лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1857 від 
07.06.2002 р. про надання грифу "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" на 
мікрокулонометр і калібратор струму та напруги. На сьомій виставці навчальних закладів України 
"Освіта в Україні 2004" було представлено мінікомплект "Мікрокулонометри і калібратори струму та 
напруги" Автори проекту "Електронний багатофункціональний електровимірювальний навчальний 
комплекс" нагороджені почесними дипломами виставки "Сучасна освіта в Україні – 2004" за розробку і 
впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій. 

За 2004 рік викладачами університету за результатами дослідження підготовлено та видруковано 965 
наукових праць (порівняно з 794 у 2003 р.), з них 11 монографій, 33 навчальних посібники, 3 підручники, 
2 практикуми, 5 збірників наукових праць, 2 словники, 65 методичних рекомендацій та навчально-
методичних посібників, 802 статті, з них 346 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України. За 
останні роки простежується тенденція збільшення кількості друкованих наукових та науково-
методичних праць, особливо навчально-методичних посібників, наукових статей. Серед провідних 
кафедр у цьому напрямку можна назвати кафедри педагогіки, зоології, ботаніки, філософії, української 
мови, української літератури, дидактичної лінгвістики і літературознавства, іноземних мов, методики 
викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики. Найбільша продуктивність у плані наукових 
публікацій – на природничому, фізико-математичному, філологічному, історичному факультетах.  

Щороку в університеті проводяться науково-практичні конференції різного рівня. Збільшується 
кількість наукових конференцій, семінарів, урізноманітнюються форми їх проведення. У 2004 році в 
університеті було успішно проведено такі конференції: Міжнародна науково-теоретична конференція 
"Сучасний тероризм: філософія, ідеологія і форми прояву" (7-8 жовтня 2004 року, кафедра філософії); 
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми впровадження загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти в практику викладання іноземних мов" (24-25 листопада 2004 року, 
кафедра методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики); Всеукраїнська наукова 
конференція, присвячена пам’яті професора Д.І. Квеселевича "Слов’янська та германська лексикографія і 
проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи" (20-21 травня 2004 року, кафедра англійської 
філології); Всеукраїнська наукова конференція "Валерій Шевчук у духовному просторі України" (5-6 
жовтня 2004 року, кафедри української мови та української літератури) тощо. 

Тож практично на всіх факультетах проходять наукові конференції, зростає рівень та якість їх 
проведення. Так, наприклад, на кафедрі філософії та зоології вже проведено по дві міжнародні наукові 
конференції. До нас приїздять науковці зі США, Німеччини, Польщі, країн СНД та провідні вчені з 
науково-дослідних інститутів НАН та АПН України, які виступають зі змістовними доповідями і 
надають допомогу кафедрі у підготовці наукових кадрів. 

У цілому викладачі університету у 2004 році брали участь в 192 конференціях, у тому числі у 97 
міжнародних, 68 всеукраїнських, 13 науково-практичних, 2 регіональних, 3 міжрегіональних, 2 
міжвузівських, 2 круглих столах, 5 наукових читаннях. 

Продовжує діяти поліграфічний центр, на базі якого у 2004 році видруковано 5 номерів науково-
періодичного видання "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" № 14-19 та 
2 номери наукового збірника "Волинь-Житомирщина" № 11-12. Отримано нове свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 9276 "Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка". Підготовлено до друку науково-методичний журнал "Teach and Learn" 
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№ 4-5 у видавництві "Волинь". Крім того, презентовано нове періодичне видання – науковий журнал 
"Українська полоністика" № 1. 

В університеті виконуються наукові теми, що фінансуються з державного фонду. Упродовж 2004 
року викладачі кафедр зоології та ботаніки продовжували роботу над державною темою, яка 
фінансується з державного бюджету "Прісноводні молюски в системі біологічного моніторингу". Над 
нею працює творчий колектив у складі 9 чоловік, науковий керівник – професор А.П. Стадниченко. 
Виконання цієї теми йде відповідно до плану.  

В результаті роботи доведено, що молюски є активними фільтраторами. Деякі з них активно 
поглинають іони важких металів не лише водного середовища, а й з поверхні донних відкладів. Тому 
дослідження були спрямовані на вивчення розподілення іонів важких металів в органах та тканинах 
молюсків залежно від статі, вагітності та віку цих тварин. 

Результати дослідження буде залучено в курсах лекцій та спецкурсах, враховано при виконанні  
курсових та дипломних робіт студентів природничого факультету ЖДУ спеціальності "Біологія і хімія", 
"Біологія", "Хімія і біологія", "Біологія і фізична культура", "Педагогіка і методика середньої школи. 
Біологія", використано студентами при проходженні педагогічних практик у школі – як при викладанні 
біології, так і в позаурочній, гуртковій роботі з учнями. За результатами дослідження опублікована 
монографія "Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acrolofidae) Украины", (20 д.а.), опублікованої 
професором А.П. Стадниченко. Підготовлено і рекомендовано до захисту кандидатську дисертацію Т.В. 
Чорномаз "Показники функціонування миготливого епітелію у різних представників родини Unionidae 
(Mollusca: Bivalvia) та їх залежність від чинників навколишнього середовища". 

На матеріалах дослідження проведено Міжнародну малакологічну конференцію "Екосистемні і 
морфоеволюційні дослідження молюсків", яка відбулася на базі ЖДУ 13–15 травня 2004 р. у Житомирі. 
У її роботі брали участь 88 учасників не лише з України, але й з ближнього і далекого зарубіжжя (Росія, 
Башкортостан, Казахстан, Киргистан, Узбекистан, Польща). Матеріали роботи опубліковано у науковому 
збірнику "Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації 
стану навколишнього середовища", 2004 (22 д.а.). Загалом дослідниками опубліковано 82 наукові праці, з 
них 1 монографія, 6 – методичних рекомендацій, 57 статей у фахових виданнях та 18 тез доповідей на  
наукових конференціях.  

Молодий науковець Л.М. Янович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, продовжує 
виконувати наукову роботу як стипендіат Кабінету Міністрів України. 

Викладачі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології завершили виконання 
держбюджетної теми "Гуманізація національної освіти в умовах становлення ринкових відносин", 
яку заплановано на період 2002-2004 рр. Над виконанням теми працює творчий колектив у складі 7 
чоловік, науковий керівник – академік АПН України О.Я. Чебикін. За 2004 рік розроблено та 
експериментально перевірено освітні технології організації адаптивно-динамічного формування 
готовності до особистісного та професійного самовизначення, соціально-психологічної адаптації 
сучасної молоді. 

Проведено формуючий експеримент, який був спрямований на розвиток симптомокомплексу якостей 
особистості "нового типу", зокрема комунікативних умінь, емпатійності, соціально-емоціональної 
чутливості, емоційного саморозвитку. В основу розробленої системи роботи з формування якостей 
"успішної особистості" було покладено метод активного керованого інтеріндивідуального навчання, 
який реалізується через навчальну програму, що включала в себе роботу з різними напрямками 
самоаналізу, груповий обмін досвідом, психогімнастичні вправи, конструювання, обговорення та 
програвання професійно-важливих ситуацій. Вийшло друком 4 публікації, 1 стаття подана до друку, 
підготовлено навчально-методичний посібник авторами Л.П. Журавльовою та Н.М. Кульбідою "Діаг-
ностика та розвиток підприємницьких якостей". 

Викладачі кафедри соціальної і практичної психології працювали над науковим проектом Державного 
фонду фундаментальних досліджень "Творчість як засіб особистісного росту і гармонізації людських 
стосунків". Над нею працює творчий колектив у складі 9 чоловік. Керівник проекту – академік АПН 
України В.О. Моляко.  

Учасники проекту розробляли теоретико-методичні засади створення методик вивчення механізмів 
розвитку творчих здібностей. На цьому етапі завершується створення методики вивчення динамічних 
механізмів розвитку творчих здібностей та системи творчих тренінгів для гармонізації особистості та 
міжособистісних стосунків. Готується збірник наукових статей. За результатами роботи керівників та 
співавторів проекту розроблена програма та монтується відеофільм творчих тренінгів. Захищено дві 
кандидатські дисертації (В.В. Горбунова, В.О. Климчук), а також завершила роботу над кандидатською 
дисертацією випускниця аспірантури А.Ю. Вишина.  

Продовжує свою діяльність рада молодих учених (голова ради – доцент Р.К. Мельниченко). В 
університеті працює 226 молодих науковців, з них 25 кандидатів наук, 45 навчається в аспірантурі, ще 50 
готується до вступу в аспірантуру, 6 викладачів у 2004 році захистили кандидатські дисертації, 4 
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дисертаційні дослідження рекомендовано до захисту. За 2004 р. молодими науковцями опубліковано 248 
наукових та науково-методичних праць. Вони беруть участь у роботі наукових шкіл, лабораторій, у 
міжнародних та всеукраїнських наукових товариствах, конкурсах, виставках, наукових конференціях, 
здобутті наукових ґрантів, допомагають у роботі наукового студентського товариства. 

Кафедри університету активно співпрацюють із закладами освіти, науковими установами, 
міжнародними організаціями, фондами, громадськими  організаціями та іноземними громадянами на 
основі  укладених угод університету із суб’єктами співробітництва.  

Упродовж останніх років викладачі університету розширили наукові контакти з науковими закладами 
Німеччини та США. На факультеті іноземних мов постійно підтримують контакти і співпрацюють з 
консультантами Британської Ради, з волонтерами Корпусу Миру. Колектив кафедри німецької мови 
встановив тісні контакти з Інститутом ім. Гете, Німецькою академічною службою обміну (DAAD), 
видавництвом Inter Nationes. Викладачі кафедри англійської філології є членами міжнародної організації 
дослідників англійської мови USSE.  

Науковців з Німеччини запрошують для читання лекцій для студентів, встановлено контакти з 
університетами м. Бамберга та Вюрцбурга (Німеччина). Викладачі університету беруть участь у розробці 
мегапроектів (доцент Сухачов С.А. – "Вища школа: лідерство для прогресу"), українсько-австрійському 
проекті з австрійської літератури (кафедра німецької мови), українсько-канадському проекті 
(в.о. професора М.В. Кордон), у розробках міжнародних ґрантів (доценти Н.А.Сейко., В.М. Мойсієнко), у 
міжнародних грантах з фізики (старший викладач Д.А. Степанчиков – CRDF Project Number UB2-2427-
KV-02 [Proposal # 10596] та асистент О.Г. Булуй – INTAS grant project No 99-00312). Встановлено зв’язки 
з Національним Політехнічним Інститутом Мексики і з університетами Холгуін та Орієнте Куби 
(доценти О.Ф. Герус та А.О. Погоруй). Активно співпрацює з Люблінським Університетом Марії Кюрі-
Склодовської та іншими науковими установами республіки Польща кафедра української мови (доцент 
В.М. Мойсієнко, в.о професора В.Л. Конобродська); підтримує зв’язки з Бонським університетом 
ім. Фрідріха-Вільгельма (Німеччина) доцент В.Г.Тарасов; педагогічний факультет співпрацює з 
університетом професійної педагогічної освіти (м. Гауда, Голландія), з Інститутом Історії освіти 
Польської Академії наук, Інститутом славістики Польської Академії наук, Інститутом соціології 
Жешівського університету, Вищою школою інформатики і управління м. Жешува, Торунським 
університетом ім. М. Коперніка (Польща), педагогічним факультетом  університету м. Оломоуць (Чехія). 

Сучасний світ вимагає від людини володіння науковою інформацією, а відтак – здатності відбору 
потрібної і достовірної в бурхливому її потоці, уміння піддати її аналізу й оцінці,  раціонального 
оперування нею, а також уміння і здатності самостійно здійснювати наукові дослідження. Основи таких 
знань, умінь і навичок має закласти університет. А зробити це може лише заклад з тривалою науковою 
традицією і міцною дослідницькою базою. Тож представлений матеріал переконує, що рівень науково-
дослідної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка відповідає вимогам 
сьогодення.  

 
 

Проректор з наукової роботи, міжнародних та регіональних зв’язків,  
доктор педагогічних наук, професор О.А. Дубасенюк 
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ІНФОРМАЦІЯ  ПРО І ЕТАП МІЖВУЗІВСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 
"ТЕРМІНОСИСТЕМА СЛОВ'ЯНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА" 

 
22-23 березня 2005 року в межах тижня філологічного факультету в Житомирському державному 

університеті імені Івана Франка відбувся І етап Міжвузівського наукового семінару "Терміносистема 
слов'янського літературознавства". Ініціаторами та організаторами семінару виступили кафедра 
зарубіжної літератури та науково-дослідний центр "Поетика художнього твору" (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка)  разом з науково-дослідною лабораторією "Слов'янські 
літератури: проблеми, пошуки, перспективи вивчення"  (Волинський державний університет імені Лесі 
Українки). 

Ідея семінару народилася під час підведення підсумків Всеукраїнської наукової конференції 
"Література та літературознавство: історія і сучасність", що була проведена на філологічному факультеті 
нашого університету 21-22 квітня 2004 року. Саме тоді доктор філологічних наук, професор, почесний 
академік АН ВШ України Оляндер Л.К.  висловила побажання знайти форми більш інтенсивної наукової 
співпраці  літературознавців Луцька, яких вона представляє, та Житомира, оскільки спільність наукових 
інтересів у цьому випадку підкреслюється спорідненістю культурних традицій двох міст, що історично 
належали до одного регіону (Волинь). 

Семінар відкрив ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор 
філософських наук, професор, академік АН ВШ України  Саух П.Ю. Його вступне слово стало 
своєрідним філософським зачином у роботі семінару.  Розмірковуючи про абстрактність наукової 
термінології, він звернув увагу на проблему можливої втрати термінами референтності стосовно 
реальних явищ життя, що несе у собі загрозу "віртуалізації" реальності у теоретичних побудовах 
сучасної науки. Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України Чирков О.С. (Житомир), 
розглядаючи терміносистему як теоретико-літературну проблему і пропонуючи власний варіант 
типології терміносистем, говорив про необхідність пов'язувати виникнення тих або інших систем 
термінів з потребами опису значущих в історії літератури художньо-літературних явищ.  Доктор 
філологічних наук, професор, академік АН ВШ України Удалов В.Л. (Луцьк)  у своїй доповіді на 
прикладі конфліктності твору вирізнив уявлення про терміносистему і терміноструктуру. Доповідь 
доктора філологічних наук, професора, почесного академіка АН ВШ України Оляндер Л.К. (Луцьк) було 
присвячено відносності та точності термінології у сучасному слов'янському літературознавстві, 
дослідженню діалектики  відносин цих взаємовиключних якостей, властивих терміну "текст".  Вдалим 
завершенням першого засідання семінару став виступ доктора філологічних наук, професора 
Білоуса П.В. (Житомир), який розглянув проблему термінологічних означень жанрів у давній українській 
літературі.  В цілому перше засідання характеризував високий рівень осмислення загальної 
проблематики семінару, а також постійні діалогічні перетини різних доповідей і гостра дискусія щодо 
цього. 

На другому засіданні  теоретичні проблеми термінології були конкретизовані виступаючими (у 
переважній більшості кандидатами філологічних наук, доцентами) у контексті різних напрямків розвитку 
сучасного літературознавства, а саме: йшлося про психопоетику (Михида С.П., Кіровоград); теорію 
драми (Васильєв Є.М., Рівне; Євченко Н.В., Житомир); проблему автора (Гірняк М.О., Львів); гно-
сеологічні можливості літератури та літературознавства (Вознюк О.В., Житомир);  проблему типології,  
зокрема жанрової, літературних явищ (Бондаренко Г.Ф., Соболевська Г.І., Житомир); методологічні 
проблеми літературознавства (Астрахан Н.І., Житомир). 

Третя, за висловом Васильєва Є.М., "дія" першого, житомирського, етапу семінару  репрезентувала 
літературознавчу молодь – студентів та аспірантів. Обізнаністю в найсучаснішій літературознавчій 
термінології запам'яталася Челецька М.М., яка, як і Гірняк М.О., представляє львівську теоретико-
літературну школу. Школу доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України 
Чиркова О.С. представили аспіранти Ячменьова М.М., Місник Ю.Ю., здобувач Зорницький А.В., а також 
студенти випускних курсів університету Ліпісівицький М.Л. (факультет іноземних мов) та 
Закалюжний Л.В. (історичний факультет). Зазначимо, що виступи студентів за своїм рівнем наближалися 
до аспірантських, а аспірантські доповіді, різнохарактерні за проблематикою, приємно вразили 
глибиною, оригінальністю наукового мислення, наявністю у початківців власного обличчя, власного 
стилю. 

Тематика семінару  виявляється надзвичайно актуальною  у зв'язку  з ознаками наявності 
методологічної кризи у сучасному літературознавстві, яка перш за все відображається на рівні 
термінології, а також термінологічними проблемами сьогоднішнього етапу розвитку українського 
літературознавства в контексті слов'янського та західноєвропейського.  Форма семінару, порівняно з 
конференцією, виступає як більш мобільна, реактивна щодо нагальних потреб теорії літератури. 
Двочастинна композиція семінару (перший етап у Житомирі, другий – у Луцьку) дозволяє чітко 
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окреслити  термінологічні аспекти наукової проблеми і, використавши  інтертекстуальний потенціал 
обговорення, вийти на  якісно новий рівень її теоретичного осмислення.  Особливість семінару також 
виявилась у тому, що всі доповіді лунали в єдиному контексті, послідовно (на відміну від секційної 
організації дискусії  на конференції). Це створило умови для жвавого, демократичного обговорення, адже 
в ньому з рівними можливостями виступали доктори і кандидати наук, студенти  і аспіранти. Тобто 
"змістове наповнення терміна "семінар"" акцентує   перманентність наукового пошуку,  рівність усіх 
науковців, незалежно від рангу, перед необхідністю постійного професійного самовдосконалення. 

 

кандидат філологічних наук, доцент,  
зав. кафедри зарубіжної літератури Житомирського держуніверситету Н.І. Астрахан. 
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ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
 

25 січня 2005 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 26.454.01 в Інституті проблем 
виховання АПН України відбувся захист дисертації Корінної Людмили Віталіївни "Формування 
громадянських цінностей старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах", поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання 

Корінна Людмила Віталіївна працює заступником директора Житомирського обласного 
педагогічного ліцею. Робота була виконана в Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник:  доктор педагогічних наук, професор Дубасенюк Олександра Антонівна 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, проректор з наукової роботи, міжнародних і 
регіональних зв’язків. 

Офіційні опоненти:      
доктор педагогічних наук, професор Васянович Григорій Петрович, завідувач відділу Львівського 

навчально-наукового центру професійної освіти  АПН України;  
кандидат педагогічних наук Завалевський Юрій Іванович, директор Науково-методичного центру 

середньої освіти Міністерства освіти і науки України. 
Провідна установа:   Волинський державний університет імені Лесі Українки, кафедра педагогіки, 

Міністерство освіти і науки України, м. Луцьк. 
 

Дисертацію присвячено актуальній проблемі громадянського виховання, зокрема, формуванню 
громадянських цінностей старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. У процесі дослідження 
проаналізовано стан проблеми в її історичному розвитку; виявлено, що у структурі процесу формування 
громадянських цінностей присутні цілемотиваційний, емоційно-інтелектуальний, операційно-
діяльнісний компоненти. Доведено, що на підвищення рівня сформованості громадянських цінностей 
значний вплив здійснює розроблена й апробована технологія формування громадянських цінностей. 
Уперше теоретично обґрунтовано й розроблено технологію формування  громадянських цінностей 
старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах; удосконалено та систематизовано категорійно-
понятійний апарат громадянської освіти та виховання; розроблено зміст, активні методи, форми та засоби 
формування громадянських цінностей старшокласників.  

 
 
 
28 січня 2005 року у спеціалізованій вченій раді К 64.051.16 Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна відбувся захист дисертації Павленко Лариси Іванівни "Синтаксичні та 
функціонально-семантичні характеристики експлікаційних моделей в англійському розмовному 
мовленні", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.02.04 – германські мови.  

Павленко Лариса Іванівна – викладач кафедри англійської філології Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Наукові керівники дисертаційного дослідження: доктор філологічних наук, професор Квеселевич 
Дмитро Іванович; кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка Сингаївська Ангеліна Володимирівна. 

Офіційні опоненти:  
- Буніятова Ізабелла Рафаїлівна -  доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету; 
- Дмитренко Вікторія Опанасівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;  
- Фролова Ірина Євгенівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та 

англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;  
Провідна установа: Ужгородський національний університет, кафедра англійської філології, 

Міністерство освіти і науки України, м. Київ. 
 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню структурно-семантичних та комунікативно-
функціональних особливостей експлікаційних моделей, які ми визначаємо як формально надмірні 
побудови, характерною рисою яких є перенасичення плану змісту для реалізації певної комунікативної 
інтенції.  
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15 лютого 2005 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного 
університету відбувся захист дисертації Костюшка Юрія Олексійовича "Педагогічні умови 
підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту", поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти. 

Костюшко Юрій Олексійович – асистент кафедри педагогічних інновацій і технологій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Науковий керівник дисертаційного дослідження: доктор психологічних наук, професор 
Семиченко Валентина Анатоліївна, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
проректор з наукової роботи, м. Київ. 

Офіційні опоненти:  
- Барбіна Єлизавета Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та 

психології Херсонського державного університету; 
- Бондарчук Олена Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України; 
- Заброцький Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки і психології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Провідна установа: Національний авіаційний університет, кафедра педагогіки і психології, 

Міністерство освіти і науки України, м. Київ. 
 

Дисертація присвячена проблемі підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії у 
ситуації конфлікту. Проаналізовано основні напрями та підходи до вивчення проблеми; розроблено 
модель конструктивної міжособистісної взаємодії у конфліктній педагогічній ситуації; теоретично 
обґрунтовано педагогічні умови та критерії визначення рівнів готовності студентів до міжособистісної 
взаємодії в ситуації конфлікту. 

Визначено зміст, форми та методи організації процесу міжособистісної взаємодії в ситуації 
конфлікту.  

Обґрунтовано і розроблено модель підготовки студентів до міжособистісної взаємодії в ситуації 
конфлікту. Експериментально підтверджено ефективність запропонованої технології. Основні результати 
дослідження впроваджено в практику діяльності вищих навчальних закладів. 

 
 
16 березня 2005 року у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного 

університету відбувся захист дисертації Петранговської Наталії Романівни  "Навчання студентів 
фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі 
англомовних автентичних аудіотекстів", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія і методика навчання: германські мови. 

Петранговська Наталія Романівна – викладач кафедри методики викладання іноземних мов і 
прикладної лінгвістики  Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Науковий керівник дисертаційного дослідження: доктор педагогічних наук, професор 
Ніколаєва Софія Юріївна,  завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Київського 
національного лінгвістичного університету. 

Офіційні опоненти:  
- Черноватий Леонід Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

перекладу та англійської мови  Харківського національного  університету ім. В.Н. Каразіна; 
- Гапон Юрій Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов 

Київського Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, кафедра анг-

лійської філології, Міністерство освіти і науки України, м. Київ. 
 

Дисертація присвячена вирішенню проблеми навчання студентів третього курсу фізико-
математичних факультетів немовних вищих навчальних закладів створення англійською мовою 
професійно спрямованих монологічних висловлювань. У роботі теоретично обґрунтовано і практично 
розроблено методику навчання професійно спрямованих монологів-міркувань (ПСММ) на основі 
фахових автентичних аудіотекстів (ФААТ). Обґрунтовано та сформульовано вимоги до іншомовної  
підготовки майбутніх фахівців у сучасному суспільстві; визначено поняття ПСММ, розкрито його суть 
та виділено види ПСММ з аналізом мовних особливостей кожного з них на рівні граматики, лексики, 
фонетики. У результаті проведеного дослідження відібрано, класифіковано та методично  організовано 
навчальний  аудіоматеріал; теоретично обґрунтовано та практично розроблено систему вправ для 
навчання продукування ПСММ на основі ФААТ. 

Ефективність запропонованої методики перевірено і підтверджено в ході експериментального 
навчання.  
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ПРАВИЛА 

для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 
 

У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні 
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. 
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису - українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичним роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній 
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за 
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не 
допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа - 0 мм, інтервал між 
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не 
передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. 
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

µ
T

l
f

2
1

=  
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 

формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення - 0,25 др. арк. 
-  рецензія - 0,3 др. арк. 
-  хроніка - 0,2 др. арк. 



 

 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
г) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

в) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 
вирівнюванням по центру); 

г) коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру); 

д) текст статті; 
е) список використаної літератури; 
є) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ж) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8:21; 9:117]. Список починається 
підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по 
центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.  
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О.М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25. 
Olemskoi  A.I.  Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н.Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С.9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р.В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В.М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства НАН України. – 
Київ, 1996. – С. 29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 

Стеценко О.И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 
языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 

Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 

синтаксическом и текстовом. 
Stetsenko O.I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 

material of journal articles in the field of mechanical engineering). 
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 

revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 
 
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються. Публікація статей здійснюється за 
кошти авторів (16 грн. за одну сторінку). 

Редколегія 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  України  є 
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх 
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не 
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК 
України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   громадськості  
знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія Вищої атестаційної 
комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах 
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких 
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у 
них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 
із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  
статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог 
до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення видання 
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  Державному 
комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  
ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  публікацій  
у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін  до 
переліку фахових видань. 

 
 
Голова ВАК України  В.В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л.М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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