
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Випуск 63 
Науковий журнал, 

заснований у серпні 1998 року 
(виходить шість разів на рік) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 
Житомир 

2012 



Видається за рішенням вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка  
(протокол № 9 від 27.04. 2012 року). 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Головний редактор:  доктор філософських наук, професор П. Ю. Саух  
Відповідальний редактор:  доктор педагогічних наук, доцент Н. А. Сейко  
Відповідальний секретар:  Н. П. Щербакова  

Члени редколегії: 
Філософські науки 

доктор філософських наук, професор А. А. Герасимчук, 
доктор філософських наук, професор О. П. Поліщук, 
доктор історичних наук, професор О. М. Швидак, 

доктор філософських наук, професор А. М. Колодний, 
доктор філософських наук, професор А. Є. Конверський, 

доктор філософських наук, професор В. І. Муляр, 
доктор філософських наук, професор С. П. Щерба, 

доктор філософських наук, професор В. І. Ярошовець, 
Педагогічні науки 

доктор педагогічних наук, професор О. Є. Антонова, 
доктор педагогічних наук, професор О. А. Дубасенюк, 
доктор педагогічних наук, професор М. В. Левківський, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Р. Ф. Ахметов, 
доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України І. Д. Бех, 

доктор педагогічних наук, професор Г. П. Васянович, 
доктор педагогічних наук, професор В. В. Обозний, 
доктор педагогічних наук, професор Л. П. Пуховська, 

Філологічні науки 
доктор філологічних наук, професор П. В. Білоус, 

доктор філологічних наук, професор В. М. Мойсієнко, 
кандидат філологічних наук, професор Л. С. Монастирецький, 
кандидат філологічних наук, професор А. В. Сингаївська, 

доктор філологічних наук, професор О. С. Чирков, 
доктор філологічних наук, професор І. Р. Буніятова, 

доктор філологічних наук, професор К. Г. Городенська, 
доктор філологічних наук, професор Т. В. Кияк, 

доктор філологічних наук, професор М. П. Кочерган, 
доктор філологічних наук, професор А. Е. Левицький, 
доктор філологічних наук, професор В. В. Німчук, 

доктор філологічних наук, професор Л. Ф. Омельченко, 
Природничі науки 

доктор біологічних наук, професор А. П. Стадниченко, 
доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України І. А. Акімов, 

доктор біологічних наук, професор О. М. Арсан, 
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник І. В. Довгаль, 
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник П. Д. Клоченко, 

доктор біологічних наук, професор М. Ф. Ковтун, 
доктор біологічних наук, професор С. В. Межжерін, 

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України В. І. Монченко, 
доктор сільськогосподарських наук, професор В. М. Сабодаш, 

доктор біологічних наук, професор В. І. Щербак, 
доктор фізико-математичних наук, професор Б. М. Ляшенко, 
доктор фізико-математичних наук, професор С. І. Покутній. 

 
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України КВ № 9276 від 21.10. 2004 р. 

Наукове періодичне видання 
ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Випуск 63, 2012 р. 
Сайт видання: http//:visnyk.zu.edu.ua 

Макетування: Прилуцька Н. С. 
Коректор: Караванська Є. В. 

Підписано до друку 02.07.2012 р. Формат 60х90/8. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. 
Друк різографічний. Ум. друк. арк. 30.0. Обл.-вид. арк 28.0. Тираж 300. Замовлення 149. 

Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: серія ЖТ №10 від 07.12.04 р. 

електронна пошта (E-mail): zu@zu.edu.ua 
Україна, 10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40. тел. 37-40-42, 37-35-10 

ISSN 2076-6173  © Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2012



 

© Баранівський В. Ф., 2012 
3 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 316.4.063 
В. Ф. Баранівський, 

доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук,  
академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України, 

головний науковий співробітник 
(Інститут вищої освіти НАПН України) 

baranivskiy@ukr.net 

ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЯК ЗАГРОЗА  
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ 

У статті здійснено аналіз історії становлення релігійних відносин в Україні, показано негативний вплив 
російської православної церкви на українську культуру та мову, висвітлено певні проблеми сучасної 
політики української влади в релігійній сфері суспільства, проаналізовано діяльність окремих церков, 
підкреслено їх роль в консолідації українського суспільства. Зроблено висновок, що національні, а не 

релігійні інтереси певних конфесій, віруючих є первинними, головними у державній культурній політиці. 
Саме такий підхід забезпечить національне відродження, єдність і розвиток українського суспільства. 

Постановка проблеми. Найважливішою проблемою для сучасної України є забезпечення єдності 
суспільства. Наявність цієї проблеми пов’язана, насамперед, з духовною, культурною та релігійною 
сферами. В релігійній сфері останнім часом загострилися суперечності у відносинах між певними 
церквами, конфесіями, між державними органами та певними церквами. Парадоксальним є те, що держава 
іноді сама спонукає до створення проблем у суспільстві на міжконфесійному ґрунті. З одного боку, 
прийнято демократичний закон "Про свободу совісті та релігійні організації", який надав право усім 
громадянам України вільно визначати своє відношення до релігії та церкви, а віруючим створювати свої 
релігійні організації. Очевидно, цей закон мав би засвідчити демократизм української влади. На жаль, як 
показує досвід, цей закон, політика держави з релігійних питань не призвели до реального зміцнення 
духовності, культури, толерантності, взаємної поваги, єдності між громадянами України. Державні органи 
все більше ухиляються від функції виховання, всебічного обслуговування громадян, передають її на відкуп 
релігійним організаціям. В останні роки в Україні посилилось загравання держави, політичних партій з 
церквами та релігійними організаціями, надання їм необґрунтованих пільг та преференцій тощо. Деякі 
політики, державні мужі, науковці не усвідомлюють всі наслідки такого процесу. Вони не розуміють, що 
кожна релігія, конфесія впроваджує в українське середовище певну культуру, мову, традиції, звичаї, 
національно-політичні орієнтації. Так, УПЦ Московського патріархату, згідно зі своєю філософією, 
спрямована на Москву та принизливу підлеглість їй, особливості її вчення та культу мають російське 
"забарвлення". А тому УПЦ МП прагне виховати у відповідному дусі населення України. Формально 
погоджуючись із законами Української держави, священнослужителі цієї церкви та їх прибічники 
проводять активну пропагандистську роботу серед пастирів та віруючих справжніх українських церков, 
обзиваючи їх "єретиками", "розкольниками", сіють зневагу до України та українців. З усією очевидністю 
УПЦ МП все зухваліше проявляє себе антиукраїнською силою. За її спиною стоять певні московські 
політики та релігійні ієрархи, для яких імперська ідеологія є головною у відношеннях до України. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років виявив значну увагу до цієї проблеми з боку 
науковців. Зокрема, питанням відносин держави та церкви, освіти та церкви в сучасній Україні 
присвятили свої праці А. М. Колодний, П. Ю. Саух, М. Ю. Бабій, Ю. І. Терещенко, О. Р. Козловський, 
Л. О. Филипович та ін. Варто зазначити, що науковці загалом правильно оцінюють релігійну ситуацію в 
Україні, відстоюють відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Водночас аналіз публікацій 
та динамічний, суперечливий процес розвитку державно-церковних відносин в Україні вказує на потребу 
подальшого об’єктивного розгляду цієї проблеми. 

Метою статті є висвітлення актуальних питань історії взаємовідносин української та російської церкви, 
культури, мови; показ негативного впливу російської церкви на духовні, консолідуючі процеси в 
українському суспільстві; аналіз сучасних проблем взаємовідносин між Московським патріархатом та 
Українськими церквами. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Зробимо невеликий екскурс в історію українсько-
російських культурно-релігійних відносин. Історія свідчить, що проти національних церков, богослужінь 
національною мовою в умовах імперії виступають найчастіше не з релігійних переконань, а з політичних 
міркувань. Саме так діяв Петро I щодо українських впливів у розвої духовної культури, зокрема, 
церковнослов'янської мови, української писемності та освіти. 
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Українська духовна культура багато втратила від того, що українську мову, культову обрядність було 
вилучено з літургійного життя,  проповідництва, молитви. Це формувало ставлення до української 
духовної культури як до неповноцінної, другорядної, Богу не угодної. Внаслідок цього український етнос 
жив у стані духовної невагомості, у неповноцінному національному просторі. Девальвація української 
духовної культури, рідного слова не лише в релігійно-церковному житті, духовному світі віруючого, а й 
у суспільній сфері, загалом, призвела до девальвації людських душ, втрати віри в рідну святість, рідну 
вартість. Ставлення через чуже і до чужого не є одухотвореним, оскільки виходить не з власного 
сприйняття і розуміння духовної науки Ісуса Христа. "Народ", котрий слухає служби божі на нерідній 
йому мові, – як справедливо зазначав митрополит Ілларіон (І. Огієнко), – подібний до в’язня, що 
любується, світом божим через в’язничні грати". 

Зокрема, впровадження в літургійну практику церковнослов’янської мови зумовило виключення в Україні 
церкви з національно-формуючих чинників, перетворення її у знаряддя денаціоналізації, що в кінцевому 
підсумку призвело до конфесіоналізації свідомості. Тому відродження українського православ’я – це не лише 
зміна назви православної церкви, але й її глибока духовна і, зокрема, мовна переорієнтація. Останнє 
неодмінно передбачає відправу Богослужінь, проголошення проповідей живою мовою народу, посилення 
турботи священнослужителів про стан рідної мови віруючих як головної основи їхньої національної культури 
і відданості вірі батьків, видання Біблії, інших духовних книг, журналів, газет українською мовою. 

В сучасних умовах Російська православна церква відіграє важливу роль в руках московської влади 
щодо захисту інтересів Росії. Так, у підписаному Президентом Росії указі "Про національну безпеку", 
висувається ідея духовної безпеки Росії, йде мова про духовні кордони, які самозрозуміло, окреслюються 
та збігаються, з одного боку, з територією колишнього Радянського Союзу, а з іншого боку, з т. зв. 
"канонічною" територією Російської православної церкви [1: 22]. На сьогодні цей указ підсилений ідеєю 
патріарха Кіріла "Русского мира" згідно якої "церковь исполняет пастырскую миссию среди народов, 
принимающих русскую духовную и культурную традицию как основу своей национальной 
идентичности" [2: 19]. Все зрозуміло. Поставлено за мету повну русифікацію українців! 

На жаль, нинішня українська влада, певні політики, частина громадян України чи то свідомо, чи 
несвідомо допомагають здійсненню цього руйнівного для України замислу. 

Останнім часом все більше критики лунає на неврівноважену політику чинної української влади 
стосовно церковного питання й надання переваги одній з українських церков – УПЦ Московського 
патріархату. Хоча представники влади й УПЦ МП це заперечують, низка фактів дозволяє стверджувати 
про окреслення тенденції до формування державної церкви на базі однієї з конфесій. Після приходу до 
влади Віктора Януковича різко змінився підхід до участі церковних діячів в офіційних заходах. Якщо 
раніше запрошували представників всіх церков, то зараз під час проведення державних заходів в Україні 
богослужіння проводять виключно представники УПЦ МП, а сам глава держави у супроводі 
чиновницького кортежу регулярно відвідує святкові служби у храмах лише цієї церкви. Навіть більше – 
під час цьогорічного різдвяного привітання Янукович згадав лише православних християн, забувши про 
п’ятимільйонну громаду греко-католиків. 

Позиція влади стосовно церковного життя стала приводом для обурення низки церков, зокрема 
Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Української автокефальної 
православної церкви (УАПЦ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ), які у спільній заяві 
зазначили, що дії Президента не сприяють миру і злагоді у суспільстві, а посилюють релігійну 
дискримінацію, розбрат та суспільне невдоволення. 

Незважаючи на те, що у 35-й статті Конституції України зазначено, що релігійні організації 
відокремлені від держави, а будь-яка релігія не може бути визнана державою як обов'язкова, протести 
інших церков УПЦ МП крок за кроком збільшують свої вимоги до чиновників. Зокрема, нещодавно 
Гуманітарна рада при Президентові України обговорила пропозицію щодо передачі Софії Київської 
заповіднику "Києво-Печерська лавра", що, на думку експертів, є логічним наслідком багаторічної 
співпраці Партії регіонів та УПЦ МП. Влада пішла назустріч очільнику цієї церкви, митрополиту 
Володимиру, який неодноразово надсилав прохання на дозвіл проведення богослужінь у Софії. Це стало 
причиною звернення ієрархів інших українських церков до Януковича, в якому вони наголошують, що є 
такими ж спадкоємцями Святої Софії, як і УПЦ МП, і закликають дозволити і їм проводити служби в 
цьому храмі. На звернення українських церков до Президента всупереч всім вимогам Закону відповідей 
не поступило. Більше того сучасна українська влада надає привілеї УПЦ МП у питаннях фінансування, 
поділу майна, виділення землі, податкових пільг тощо. Таким чином, влада використовує церкву в ролі 
засобу пропаганди і впливу на громадян, реалізації своєї недалекоглядної політики. Такий стан не лише 
посилить міжконфесійну напругу у суспільстві, але і може стати каталізатором для релігійного 
протистояння та порушення громадянських прав. 

Дії Московського патріархату стають дедалі агресивнішими. Так 10.04.2011 р. збори віруючих УПЦ 
МП в м. Києві звернулися до Президента України надати цій церкві статус "домінуючої" та закликали 
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його припинити інтеграцію в Євросоюз. Правда, в керівництві УПЦ МП заявили, що не причетні до 
цього звернення громадськості церкви. 

Одна із провідних українських православних церков – УПЦ КП на своєму Архієрейському соборі 
(24.01.2011) висловила занепокоєння станом та перспективами розвитку в Україні державно-церковних 
відносин загалом та відносин між державою та УПЦ КП. 

Головними причинами занепокоєння названі: "відсутність зустрічей керівництва держави з 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, які раніше були традиційними, – незважаючи на 
неодноразові письмові пропозиції щодо проведення таких зустрічей"; "публічна демонстрація 
високопосадовими представниками держави прихильності лише до однієї з діючих в Україні конфесій, яка 
виявляється, в тому числі, у проведенні офіційних зустрічей лише з представниками цієї конфесії – хоча 
законодавством встановлена рівність всіх конфесій"; відсутність відповідей на неодноразові письмові 
звернення до Президента України Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату (від 14 травня та 13 
грудня 2010 р.) та Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА (від 29 червня 2010 р.), хоча 
надання таких відповідей передбачене законом у місячний термін; "стрімке і систематичне зростання 
кількості фактів прямого і непрямого втручання представників влади у життя релігійних організацій 
Київського Патріархату, про що йдеться у листі Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату від 13 
грудня 2010 р., Зверненні учасників молитовного стояння до голови Київської ОДА від 28 грудня 2010 р., 
Заяві для ЗМІ Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА від 30 грудня 2010 р., Заяві Вінницької 
єпархії від 11 січня 2011 р., заявах і зверненнях Донецької єпархії протягом грудня-січня 2010-2011р. та 
інших численних заявах, зверненнях і публікаціях у засобах масової інформації". 

Причиною для занепокоєння собор УПЦ КП також називає стрімке і систематичне зростання 
кількості фактів прямого і непрямого втручання представників влади у життя релігійних організацій 
Київського Патріархату. Про це, зокрема, йдеться в листі Священного Синоду УПЦ Київського 
Патріархату від 13 грудня 2010 р., заяві для ЗМІ Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета від 
30 грудня 2010 р. та від 30 січня 2011р. В останній Філарет заявив, що українська влада разом з 
Російською церквою прагнуть до літа знищити Київський патріархат [3]. У зв’язку з ситуацією, що 
склалася, позачерговий Архієрейський собор УПЦ Київського Патріархату вкотре наполегливо закликав 
Президента України Віктора Януковича та інших представників влади до конструктивного діалогу. "Ми 
переконані, що суперечливі питання взаємовідносин держави і конфесій краще вирішувати через прямий 
діалог сторін, проте подальша невмотивована відмова представників влади від такого діалогу 
змушуватиме нас шукати інших законних способів захисту прав і свобод вірних Київського 
Патріархату". Варто зазначити, що зустріч Януковича з главами українських церков та релігійних 
організацій 21.04.2011р. по суті стала формальним заходом, про це свідчать події під час святкування 
Великодня та перебування патріарха Кіріла в Україні. 

Ще одне з питань, яке все активніше останнім часом прагне вирішити УПЦ МП – ввести систему 
капеланства (душпастирської служби) в Збройних силах та інших силових структурах України. Згідно 
Конституції – Україна є світською державою. Тому такі намагання УПЦ МП є антиконституційними. 
Крім того, введення в систему силових структур України капеланів – священників Московського 
патріархату буде по суті створенням проросійської "п’ятої колони" антиукраїнського спрямування у 
військовому середовищі. Цього не можна допустити. 

Висновки. В якості філософських, методологічних висновків з проблеми, що розглянута, варто визначити: 
При визначенні своїх методологічних підходів до політики та культури державні, політичні та 

громадські структури мають виходити з того, що саме національні, а не релігійні інтереси певних 
конфесій, віруючих є первинними, головними у державній культурній політиці. Саме такий підхід 
забезпечить національне відродження, єдність і розвиток українського суспільства. 

Є недалекоглядними, по суті антиукраїнськими дії певних партійних та громадських діячів, 
представників урядових структур, які створюють умови для поширення діяльності антиукраїнських 
Церков, які не надають належної підтримки українським Церквам, які не розуміють і не ведуть активної 
боротьби за об’єднання українських Церков у Єдину незалежну, Помісну православну церкву. 

Недалекоглядними, невиправданими, ганебними з точки зору відповідності інтересам національного 
відродження є дії політиків, урядовців, які надають приміщення, фінанси та інші пільги антиукраїнським 
церквам, які схиляють свої голови для вручення нагород від цих церков за свою, по суті, антиукраїнську 
діяльність. 

Замість епілогу пригадаємо мудрі слова батька української нації, дійсно святої для українців людини 
Тараса Шевченка: 

Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу, 
Що проклену святого 

Бога, За неї душу погублю! 
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Світе ясний! Світе тихий! 
Світе вольний, несповитий! 
За що ж тебе, світе-брате, 
В своїй добрій, теплій хаті 
Оковано, омурано 
(Премудрого одурено), 
Багряницями закрито 
І розп'ятієм добито? 

Не добито! Стрепенися! 
Та над нами просвітися, 
Просвітися!.. Будем, брате, 
З багряниць онучі драти, 
Люльки з кадил закуряти, 
Явленими піч топити, 
А кропилом будем, брате, 
Нову хату вимітати! 
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Барановский В. Ф. Деятельность УПЦ Московского патриархата как угроза украинскому обществу. 

В статье осуществлен анализ истории становления религиозных отношений в Украине, показано 
негативное влияние русской православной церкви на украинскую культуру и язык, освещены некоторые 
проблемы современной политики украинской власти в религиозной сфере общества, проанализирована 
деятельность отдельных церквей, подчеркнута их роль в консолидации украинского общества. Сделан 
вывод, что национальные, а не религиозные интересы некоторых конфессий, верующих являются 

первоначальными, главными в государственной культурной политике. Именно такой подход обеспечит 
национальное возрождение, единство и развитие украинского общества. 

Baranivs'kii V. F. The Activity of the UOC of the Moscow Patriarchy as the Threat to the Ukrainian Society. 

The article analyzes the establishment history of the religious relationships in Ukraine, shows the negative 
influence of the Russian Orthodox Church on the Ukrainian culture and language, highlights some problems of 

the Ukrainian authorities' modern policy in the society's religious sphere, analyzes the activity of the certain 
churches, emphasizes their role in the Ukrainian society's consolidation. It is concluded that national but non-

religious interests of some religious denominations, congregations are primary, main in the state cultural policy. 
Such an approach will provide the national renewal, unity and development of the Ukrainian society. 
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УНІВЕРСИТЕТ ЯК СОЦІООСВІТНІЙ ФЕНОМЕН: ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ 

Статтю присвячено філософському розгляду феномена університетської освіти, розвитку ідеї 
університету та його соціального виміру, починаючи з доби європейського Середньовіччя. Доведено, що 
примат ідеї "ліберальної" освіти перед "утилітарною", протистояння яких лейтмотивом проходить 

крізь століття філософування про соціальний статус освіти, є єдиною умовою збереження 
університету за доби сьогодення та вільного й демократичного розвитку людського суспільства. 
Підкреслено пріоритетне значення феномену університету в його соціальному аспекті для сучасної 

вітчизняної філософії освіти. 

В ситуації сьогодення всі форми людського буття та життєдіяльності зустрічаються з істотними 
трансформаціями. Кардинальних змін зазнає сфера мислення, радикально змінюються філософські 
засади та типи наукової раціональності. В умовах кардинальних соціальних перетворень і загального 
ускладнення суспільного життя все більшою мірою підтверджується особлива роль феномена освіти, 
особливо освіти вищої, сьогоденна криза якої виступає віддзеркаленням загальних проблем сучасної 
людської цивілізації. Цю складну ситуацію не можна розв’язати лише за допомогою звернення до 
процедурних новацій і методик, позбавлених масштабів філософського осмислення.  

Необхідно формування нової цілісності розуміння освіти, виходячи з того, що освіченість – це, 
передусім, духовна цінність, яка обґрунтовує всі різновиди соціальних практик. Освіта, що отримується в 
університеті, повинна допомогти людині не тільки стати фахівцем, готовим до професійної діяльності у 
швидкозмінному світі, але й уможливити реалізацію потенційних можливостей, навчити соціальної 
відповідальності. На пріоритетні позиції в системі університетської освіти сьогодні висунуто процес 
формування особистості, що неминуче пов’язаний з такими проблемами, як гармонізація духовного 
виміру людини, взаємовідносин людини і світу, розуміння людського положення в Універсумі. 

Природно вважати, що система вищої освіти потенційно може бути розглянута як така, за допомогою 
якої можливо знайти відповіді на зазначені питання. А тому сьогодні питання щодо статусу 
університетської освіти та її потенційні можливості актуальне як ніколи. Важливо сформувати 
університетські практики, адекватні потребам нового століття, "новий тип освіченості", що 
характеризується, окрім іншого, формуванням цілісності та гуманістичності світосприйняття, 
особистісної спрямованості процесу освіти. Така модель сучасного університету як соціально освітнього 
феномена ще не є сформованою в сучасній філософії освіти. 

Усвідомлення зазначеної мети ставить дослідника перед необхідністю вивчення тенденцій розвитку 
сучасного університету, його ідеї, природи та потенціалу, його цілісного аналізу як соціального 
феномена, що й виступає метою цієї статті. Відправним пунктом в проведенні даного дослідження 
послужили, передусім, результати класичних теоретичних досліджень авторів, які розробляли ідею 
університетської освіти, – В. Гумбольдта, Дж. Ньюмена, X. Ортеги-і-Гассета, К. Ясперса, Е. Дюркгейма, 
М. Вебера, М. Шелера, а також праці сучасних освітян і філософів, що працюють над вирішенням 
актуальних проблем сьогоденної вищої освіти, – В. П. Андрущенка, В. А. Бугрова, Л. В. Губерського, 
В. Ю. Даренського, І. В. Захарова, А. Є. Конверського, В. Г. Кременя, Є. С. Ляхович, Ю. О. Мєлкова, 
Р. І. Пашова та Н. М. Ховрич, М. П. Рагозіна та ін. У працях перелічених авторів ведеться пошук 
основних параметрів, що визначають специфічність освітнього простору сучасного університету, розгляд 
напрямів еволюції та форм університетської освіти, адекватних ситуації, що склалася. Найважливішою 
проблемою для всіх, хто зайнятий теорією та практикою університетської освіти, є дослідження єдиних 
принципів якісного перетворення університетської освіти, пошук стратегій цих перетворень на основі 
світоглядних соціально-освітніх орієнтирів, аналіз специфіки та шляхів формування цілісної концепції 
сучасної університетської освіти, її ідеалів. Як стверджує Л. В. Губерський, головним моментом 
сьогоденних роздумів щодо освіти є "мета освіти, яка базується на певних світоглядних ідеалах", а тому 
"конче необхідний соціально легітимований образ Людини Освіченої" [1: 79, 87]. 

Саме цей аспект серед усього спектру філософських питань щодо природи освіти виступав центральним у 
конституюванні ідеї європейської університетської освіти, яка має багату та тривалу історію, що її потрібно 
дослідити окремо. Перші уявлення про освіту зустрічаються в культурах класичної давнини. Так, для 
античного та візантійського світу характерна ієрархічна система освіти: елементарна школа, школа граматики 
і риторики, школа філософії, програма викладання в якій була досить значною. Вивчалися не тільки власне 
філософські праці, але й арифметика, геометрія, музика, астрономія, логіка, етика, іноді навіть медицина. 
"Школи філософії" дали прообраз нинішньої університетської освіти. 

Вже в XII ст. існували монастирські і соборні школи, а також і міські школи, в яких можливо було 
залучитися до всіх знань, незалежно від звання і віку. Починаючи з XIII ст. така школа виступає вже як 
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університет, Universitas – типовий продукт Середньовіччя. Якщо моделлю шкіл були античні аналоги, 
яким середньовічні школи наслідували й у чомусь їх оновлювали, то університет не мав свого прототипу. 
Такого роду корпоративних формацій і вільних асоціацій учнів та наставників з їх привілеями, 
встановленими програмами, дипломами, званнями не знала античність ані на Заході, ані на Сході. 

Сам термін "університет" спочатку не вказував на центр навчання – скоріше, на корпоративну 
асоціацію. Болонья і Париж – такі були дві моделі організації, на які орієнтувалися інші університети. 
Болонья – "Університас сколарум" (universitas scholarum), тобто студентська корпорація, що отримала від 
імператора Фрідріха I Барбаросси особливі привілеї. У Парижі переважав "Університас магістрорум ет 
сколарум", об’єднана корпорація магістрів і студентів. Особливою перевагою в XII ст. відмічена 
Кафедральна школа Нотр-дам, що збирала до себе студентів зі всіх кінців Європи і що стала незабаром 
об’єктом уваги римської курії. Автономізація йшла під прямою опікою короля, епіскопа та його 
канцлера. Примітно, що прагнення до свободи викладання на противагу тиску місцевих властей, 
знайшло підтримку у вигляді папської протекції. "Клерикальний" характер університету полягав, 
передусім, в ухваленні авторитету церкви: права Папи закріплювалися в заборонах, наприклад, на 
читання деяких текстів, які робили неможливим примирення розбіжностей і суперечливих позицій. 

Що становив собою середньовічний університет? Низка авторів (зокрема, В. А. Садовничий, 
В. В. Білокуров та ін.) вважають, що університети середньовіччя – це світські монастирі [2; 3]. Проте, 
появу середньовічних університетів можна пов’язати зі становленням єдиного освітнього простору 
Європи – що характеризує до-національний, до-вестфальський період європейської історії, досвід якого є 
вельми актуальним як раз сьогодні, за часів посилення процесів євроінтеграції . Варто підкреслити ще, 
що становлення ідеї університету відбувалося одночасно із реалізацією ідеї багатоступінчатої 
університетської освіти (відомі рівні навчання – Trivium та Quadrivium). Лише небагате коло обраних 
вивчало "вищі" науки – право, медицину, богослов’я: корпоративність і замкнутість стають тими 
особливостями, які визначили авторитет і значущість середньовічного університету. 

Лише в XVI–XVII ст. відбувається становлення університету як державної структури, перехід освіти 
під патронаж держави, що означало обмеження автономії університетських центрів, хоча й із 
збереженням подекуди корпоративного ладу чи виборності ректора. Загалом, середньовічний образ 
вищої освіти виявився базисною парадигмою для освітньої соціалізації людини в епоху Відродження та 
Нового часу. Пізніше буржуазні економічні відносини і гуманістичні ідеї сприяли критиці традиційної 
для університетів середньовічної схоластики і формуванню науки, філософії і світогляду, пов’язаних із 
досвідним вивченням природи, розвитком техніки. 

В області теорії і практики освіти ця спрямованість привела до секуляризації. Гуманістичні теорії 
освіти сформували ідеал всебічно розвиненої людини. В якості альтернативних вищих учбових закладів 
створюються світські академії, що готували не стільки до професійної діяльності, скільки до вільних 
інтелектуальних занять. Освіта стає багатопредметною. На зміну переважно словесному навчанню, що 
практикувалося раніше, прийшла наочність навчання. Формування університетських центрів вищої 
освіти, де намічається поворот до вільного наукового дослідження, вимагало від викладачів самостійного 
пошуку істини та привчання до цієї справи студентів; в якості результату з’явилася диференціація вищої 
освіти: з одного боку, це підготовка людини до специфічного світського способу життя, а з іншого – 
професійна орієнтація на вільне наукове дослідження, творчий науковий пошук. 

Можна вважати, що середньовічний університет забезпечив ту основу, на якій до XIX ст. виникає 
класична модель університету, параметри якої – елітарність, гармонічність навчання студентів і наукових 
досліджень, свобода для студента та викладача з боку державного примусу. Звернемося до ідей тих, хто стояв 
у витоків інтерпретації університетської ідеї. У класичній моделі під егідою університетської автономії і 
академічної свободи синтезовані освіта та наука – ці риси класичної моделі були визначені Вільгельмом фон 
Гумбольдтом, який на початку ХІХ ст. вперше висунув концепцію фундаментальної освіти [4]. Освіта 
розглядається як безпосередньо включена в наукові дослідження. Вже в 1810 р. ця модель була покладена в 
основу Берлінського університету, який щойно відкрився. Введення аспірантури та докторантури доповнили 
характеристики класичної моделі університету. У дослідженнях "Про межі діяльності держави" (1792 р.) та 
"Про завдання історії" (1821 р.) В. Гумбольдтом висунуто наступну ідею: всесвітня історія – це результат 
діяльності трансцендентної духовної сили, що лежить за межами пізнання; її не можна зрозуміти з причинної 
точки зору. Університет, за Гумбольдтом, – це центр еталонного знання, що відповідає такій силі. 
Проголошуючи академічну свободу та єдність викладання та дослідження в якості двох фундаментальних 
принципів університету, Гумбольдт створює ідею "золотої середини" поміж двома основними традиціями 
того часу – французькою та британською. Перша характеризується приматом держави та відсутністю свободи 
наукових занять, у той час як друга становить рудимент середньовічного аристократизму, що з недовірою, а 
то й із презирством ставиться до практики та до практичних досліджень. 

Тим більше підстав звернутися в нашому дослідженні до англо-американської соціально-освітньої 
традиції, в якій ідея класичного університету набула інших, дещо трансформованих рис, що відобразилися в 
безпосередніх контактах університету з бізнес-практикою промисловості та сільського господарства, у 
створенні академічних відділень, що прийшли на зміну кафедрам університетів Німеччини. В 1852 р. Джон 
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Генрі Ньюмен, пізніше кардинал, засновник і ректор Ірландського католицького університету, в лекції, що 
мала назву саме "Ідея університету", спростовував постулати класичної моделі, стверджуючи за 
університетом функції навчання універсальному знанню, розповсюдження та придбання знань, 
підкреслюючи, що "знання має здатність бути своєю власною метою" [5: 103] та даремно шукати мету знання 
поза ним самим. Дж. Г. Ньюмен обґрунтовував тезу про різні сфери діяльності університетів та академій, 
оскільки рідко можлива ситуація, коли людина одночасно володіє здатністю пізнавати і навчати [5: 139-145, 
179-180]. Дж. Г. Ньюмен зображував університет як територію активного спілкування, де створюється 
"атмосфера інтелекту" за допомогою діяльності бібліотек, музеїв, академій, наукових спільнот і органів друку, 
це місце універсального навчання. Основна мета університету – не транслювати інформацію, але дозволити 
студентові зануритися у світ науки, навчити його мистецтву суперечки, навчити його поважати опонента. 
Функція виховання в університеті реалізується через принципи ліберальної освіти, що формує у студентів 
якості шляхетної людини, що їх перелічує Ньюмен: "розвинений інтелект, витончений смак, відкритий, 
неупереджений, безпристрасний розум, шляхетна та чемна манера триматися в житті", які визначаються 
дослідником як природні якості великого знання та об’єкт університетської освіти [5: 120-121]. 

Ідеї ліберальної освіти, що носили на себе відбиток аристократичних традицій учбових закладів Великої 
Британії, протистояли ідейній течії утилітаризму, згідно якій освіта повинна була виходити із соціальних 
потреб суспільства та держави, трансформуючи їх у потреби особистості. Цьому відповідав і зростаючий 
масовий характер світської освіти – основна тенденція XIX – ХХ ст. Саме в цей час була піднята проблема 
співвідношення класичної та реальної освіти. У концепціях прихильників реальної освіти студент виступає 
проекцією наявних соціальних реалій; у концепціях прихильників "класики" – проекцією реалій 
ретроспективних, таких, що ідеалізуються. Для освіти XIX ст. це було серйозною суперечністю, зняти яку 
уявлялося можливим лише на основі гармонії суспільства і особистості. Досягнення цієї гармонії було 
можливим лише за умови соціальної перебудови, здатної створити підстави для гармонійної освіти. До цієї 
проблеми в історичній ретроспективі зверталися А. де Сен-Сімон, І. Кант, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, прагнучи 
показати, що освіта як соціальний інститут реально відповідає істотним рисам суспільної діяльності, 
провідним ідеям епохи, картині світу та образу людини, наявним у суспільній свідомості. 

У XX ст. відбувається проліферація освітніх систем, що особливо примітно для його другої половини. 
Дослідники оцінюють це явище як революцію в галузі соціалізації молоді: різко збільшується 
чисельність студентів і викладачів на всіх ступенях навчання; розширюється й диференціюється мережа 
учбових закладів; зростають розміри асигнувань на освіту, з’являються численні нововведення у 
структурі та змісті вищої освіти. За твердженням видатного іспанського мислителя X. Ортеги-і-Гассета, 
який чи не перший піддав філософській рефлексії феномен масовості культури ХХ ст., першою та 
центральною функцією університетської освіти є залучення до культурних галузей знання: "Передусім, із 
середньої людини варто зробити культурну особистість, піднявши її на рівень часу" [6: 45]. Високий 
культурний ідеал освіченості, що не зводиться до утилітарної професійної діяльності, окреслював і Макс 
Шелер: "Освіченим" є не той, хто знає "багато" про випадкове так-буття речей, або той, хто може 
відповідно до законів максимальною мірою передбачити процеси й управляти ними…, – освіченим є той, 
хто оволодів структурою своєї особистості, сукупністю вибудованих в єдність одного стилю ідеальних 
рухомих схем споглядання, мислення, тлумачення, оцінки світу, поводження з ним і з якими б то не було 
випадковими речами в ньому; схем, які наперед задані будь-якому випадковому досвіду, котрі 
одноманітно перероблюють його та включають у цілісність особистісного "світу" [7: 45-46]. 
Протилежну позицію у цьому плані займає К. Ясперс, який піддає критиці погляди Ортеги-і-Гассета та 
намагається обґрунтувати думку, за якою університет має орієнтуватися не на "середню" масу, а на 
меншість, здатну до самостійних та інноваційних наукових досліджень [8: 124]. 

Тим не менш, у практиці ХХ ст. сфера університетської освіти як галузь суспільного виробництва 
приймає індустріальний характер з усіма наслідками, що звідси витікають. Людська особистість стає 
продуктом освітнього процесу, спрямованого, передусім, на задоволення потреб промисловості та сфери 
послуг у необхідних кадрах. Система вищої освіти як особливий соціальний інститут включає до себе 
низку істотних функцій: синтез традиційної діяльності щодо передачі та створення нових знань з 
підготовкою фахівців для виробництва та суспільно-політичної сфери, збереження й розвиток культури в 
найширшому її розумінні з виконанням такої найважливішої функції, як формування соціальної еліти. На 
рубежі XX – XXI ст. університет перетворився на могутній інститут освітньої соціалізації. Під освітньою 
соціалізацією ми розуміємо процес засвоєння і подальшого розвитку соціально-культурного досвіду – 
навичок, знань, норм, цінностей, традицій, що сформувалися в освітньому середовищі. 

Проте, якщо роль університету зводиться до задоволення потреб промисловості, втрачається його 
універсальне призначення як чогось вищого за державний інститут. Як показували, до речі, вітчизняні 
дослідники ще в 1970-х роках, "нині університети не є єдиним соціальним інститутом, де зосереджується 
дослідницька робота зі спеціальних наук. Урядові, військові й загалом державні органи та організації й 
корпорації обростають своїм науковим персоналом – відділами, комісіями, лабораторіями, що працюють під 
безпосереднім керівництвом і за безпосередньою вказівкою "замовника". Власне фігура соціального вченого 
стає вже не символом людини вільних професій, а скоріше символом державного чи корпоративного 
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службовця. Ці інституціолізовані центри соціальної науки в теперішній час не тільки конкурують із 
університетами, але й задають у той частині соціальної науки, яка, по суті, перетворилася на засіб "соціальної 
інженерії". Крім того, самі університети все більше втрачають свою колишню самостійність і значною мірою 
працюють за замовленнями політичних, військових організацій, ділових фірм тощо" [9: 134]. 

Звичайно, вищенаведена характеристика соціальних умов функціонування університетських науково-
дослідних центрів відносилася до країн Заходу – проте, в наші дні вона стає все більш точним описом 
сучасного незадовільного стану вітчизняної системи освіти, особливо вищої. Для неї є характерним 
відсутність ідеального виміру української вищої освіти, зосередження уваги дослідників і викладачів на 
засобах, а не на цілях, – що й зображується в роботах багатьох сучасних дослідників у галузі філософії 
освіти. Так, за словами В. Ю. Даренського, "система освіти перетворюється на одну зі сфер ринку 
послуг, для якої на першому місці стоїть саме прибуток, що досягається будь-якими засобами, а всі інші 
параметри діяльності відходять на другий план" [10: 61]. Більшість студентів, продовжує дослідник, 
зацікавлені лише в дипломі, а не у знаннях, бо з самого початку не планують працювати за 
спеціальністю, за якою навчаються. Ще більш похмура картина вимальовується в розвідці Р. І. Пашова та 
Н. М. Ховрич: "…реальні творчі досягнення перестають відігравати вирішальну роль у академічній 
кар’єрі науковця, а посередність займає усе вище місце в науці (вірніше – біля науки). Внаслідок 
домінування вузької професіоналізації і набуття масового характеру дослідницької діяльності науковець, 
подібно чиновникові, розглядає її, передусім, як засіб забезпечення власного економічного і соціального 
статусу… Грошова винагорода формується не на основі творчої продуктивності і дійсного внеску в 
науку, а на основі академічного статусу і стажу роботи" [10: 181]. 

Формується ситуація, що отримує назву "академічного капіталізму": "…перевага прикладних 
утилітарних, суто прагматичних цілей пізнання, платних досліджень за замовленням, очевидно домінує над 
безкорисливим творчим пошуком нового знання. Девальвується, – адже не дає блискавичної віддачі, – 
фундаментальна складова науки. А це означає: до неї відносяться суто споживацьки, по-хижацькому, 
відтак – в неї немає майбутнього. Сучасний університет перетворюється в свого роду бізнес-одиницю, 
агентство з продажу – надання послуг у сфері освіти... Але ж, маємо надію, ви відчуваєте, що є різниця між 
коханням та інтимними послугами; між освітою та освітніми послугами…" [11: 179]. 

Не дивно, що сьогоденні трансформації вітчизняної вищої освіти, зміна статусу університету 
викликає в дослідників такі палкі та пристрасні думки. Адже Україна, разом із іншими пострадянськими 
державами, була вимушена за кілька років пройти той шлях до сучасних форм капіталізму, що його інші 
країни проходили майже ціле століття. Звичайно, не варто сприймати цю ситуацію так песимістично, не 
відчуваючи жодних перспектив вирішення проблеми соціального статусу вищої освіти, як це роблять 
цитовані автори. Але саме завдяки зазначеним особливостям соціоосвітніх трансформацій у наших 
реаліях, недоліки нової ситуації, що склалася, проявляються більш яскраво та рельєфно, уможливлюючи 
виважену та водночас небайдужу філософську рефлексію щодо основних проблем та перспектив 
становлення та подальшого розвитку університету. Адже сучасні західні дослідники, що звертаються до 
аналізу сучасної ідеї університету, в тому числі такі відомі та впливові філософи як Юрген Габермас чи 
Жан-Франсуа Ліотар, також приходять до вельми песимістичного висновку: ані філософія, ані культура, 
ані наука не здатні сьогодні врятувати університет від остаточного руйнування, не здатні зберегти його 
інтегративну єдність як соціального інституту [12]. 

На нашу думку, приєднуватися до такої позиції, заздалегідь проголошуючи власну поразку, аж ніяк 
не можна, бо тим самим заперечується саме існування не тільки філософії освіти як галузі людської 
культури, але й культури людства загалом, існування якої підтримується осмисленим і цілеспрямованим 
функціонуванням соціоосвітньої системи. Але є й об’єктивні підстави для оптимістичного погляду на 
перспективи феномена університету. І ці підстави можна зрозуміти, поглянувши на той тривалий шлях 
еволюції університету як соціоосвітнього феномена, шлях розвитку ідеї та ідеалу вищої освіти, деякі 
основні риси якої були висвітлені в даній статті. 

В якості висновку з проведеного невеликого дослідження можна зазначити, передусім, плюралістичність 
існуючих класичних тлумачень університету. Сучасний університет виступає як соціоосвітній феномен, 
стосовно якого сформовано поняття "університетський освітній простір". Виникнення останнього 
визначається відмовою від традиційного уявлення про освітні процеси як лінійні траєкторії. В освітньому 
просторі суб’єктивно задано безліч відносин і зв’язків; у ньому здійснюється спеціальна діяльність різних 
систем із розвитку студента та його соціалізації. Наприклад, В. С. Лєднєв характеризує освітній простір як 
локалізацію різноманіття індивідуальних форм розвитку і освітніх можливостей, що представляються 
соціумом. Це зовнішній по відношенню до людини простір вибору. У досвіді кожної людини, на думку 
дослідника, йде становлення внутрішнього формованого індивідуального освітнього простору, що приводить 
до появи мультикультурного простору освіти – динамічної системи різноманітних полів взаємовпливу і 
взаємодій суб’єктів, які є носіями певного культурного і субкультурного досвіду [13: 59]. Різноманіття життя 
спільнот, відмінності в освітніх системах допомагають становленню безлічі педагогічних практик, які, 
спираючись на узгоджені цінності, вибудовують у кожній з частин широкого мультикультурного простору 
нові освітні системи, що відповідають культурним умовам і ситуаціям розвитку місцевих спільнот. Кожний 
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прорив у новий освітній простір об’єктивно змінює зміст усієї сфери освіти, створює нові культурні умови її 
розвитку. У практиці освіти з’являються інноваційні освітні системи, в яких відбуваються зміни у способах 
діяльності та стилі мислення. Категорія новизни тут відноситься не стільки до часу і кількості, скільки до 
якісних рис змін у системі університетської освіти. 

Водночас, протягом усього тривалого розвитку феномена європейської вищої освіти, на різних етапах 
цього розвитку, в різних освітніх системах і в різних освітніх просторах – відбувається свого роду "вічне 
повернення" до універсальності ідеї університету, що найбільш яскраво втілюється в класичних ідеалах 
ліберальної освіти, в концепціях В. фон Гумбольдта та Дж. Ньюмена. Не можна не погодитися з 
висновками українських дослідників А. Є. Конверського та В. А. Бугрова, які зокрема зазначають, що 
місія університету як навчального закладу європейського зразка полягає, передусім, у формуванні 
освіченої Людини – людини Знаючої та Вміючої. Саме це відрізняє класичний університет від 
прикладного чи профільного (що є традиційним, наприклад, для американської парадигми тлумачення 
освітнього простору). "Отож ми з необхідністю виходимо на філософсько-антропологічну проблематику: 
який саме образ фахівця ми вважаємо відповідним суспільним запитам. І тут варто все ж повернутися до 
гумбольдтівського університету: Людина знаюча та уміюча (а в сучасній термінології – Людина 
компетентна) – ось що потрібно для суспільства, і не варто здійснювати підміни понять, прирівнюючи 
цей образ до образу Людини функціональної, тобто здатної виконувати певний набір функцій, нехай 
навіть суспільно корисних. Тим більше, ми можемо назвати Людину Компетентну, Людину Освічену 
також і Людиною Культурною у власне філософському значенні цього терміна" [14: 90-91]. 

На наш погляд, лише за умови примату ліберальної концепції освіти над утилітарною, затвердженню 
якого присвятили свої теоретичні роботи та практичну освітню діяльність В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, 
Х. Ортега-і-Гассет, уможливлюється не лише подальше існування та подальший розвиток 
університетської освіти як соціального феномена, а розвиток, що базується на гуманістичних ідеалах, а, 
отже, й веде до гідного людського майбутнього та до оптимістичного погляду на таке майбутнє. 
Уможливлюється також і розвиток людського суспільства як суспільства вільного та демократичного, в 
якому освіта не є привілеєм якоїсь "еліти", меншини спадково обдарованих, у той час як для інших 
залишається у кращому випадку доля вузьких "професіоналів". І цей тісний зв’язок лише підкреслює 
важливість соціального виміру вищої освіти, пріоритетне значення феномена університету в його 
соціальному аспекті для сучасної вітчизняної філософії освіти. 
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Пинчук Е. А. Университет как социально-образовательный феномен: идеи и проблемы. 

Статья посвящена философскому рассмотрению феномена университетского образования, развития 
идеи университета и его социального измерения, начиная с эпохи европейского Средневековья. Доказано, 

что примат идеи "либерального" образования перед "утилитарным", противостояние которых 
лейтмотивом проходит сквозь столетия философствования о социальном статусе образования, 
является единственным условием сохранения университета в современную эпоху и свободного и 

демократического развития человеческого общества. Подчеркнуто приоритетное значение феномена 
университета в его социальном аспекте для современной отечественной философии образования. 

Pinchuk Ye. A. The University as a Social and Educational Phenomenon: Ideas and Problems. 

The article is dedicated to the philosophical consideration of the phenomenon of university education and the 
evolution of the university idea and its social dimension starting from the Middle Ages in Europe. It is proved that the 
primacy of the idea concerning 'liberal' education over that of "utilitarian", their opposition being the leitmotiv of the 
centuries of philosophizing on social status of education, is the only condition for preserving the university under the 

contemporary age and the free and democratic development of human society. The top-priority meaning of the 
university phenomenon in its social aspect for the modern native philosophy of education is highlighted. 
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ЗМІНА МОРАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ В ПОСТМОДЕРНОМУ ПРОСТОРІ 

У статті окреслено наслідки постмодерністських впливів на сучасне українське суспільство, 
розглянуто проблему зміни морального статусу особистості, спричиненого основними етичними ідеями 

постмодернізму, серед яких соціальний конструктивізм, культурний детермінізм, заперечення 
індивідуальної ідентичності, традиціоналізму та універсалізму етичних принципів, а також 

заперечення трансцендентного походження етичних норм. Зроблено висновок, що сучасне вітчизняне 
суспільство потребує морального відродження: поряд з економічною реформою і політичною 
революцією, які сьогодні відбуваються в Україні, потрібна ще одна революція – моральна. 

Нині особливо актуального звучання набуває тема впровадження європейських етичних цінностей в 
Україні в умовах наслідків постмодерних впливів. Унаслідок таких впливів відбувається зміна 
морального статусу особистості та її ціннісних орієнтацій, оскільки просування Європейського Союзу на 
Схід Європи призводить до поширення пануючих на цій території моральних засад і цей процес зрештою 
охопить весь без винятку континентальний простір. 

Хоча прагматичне подолання постмодернізму й завершилось у кінці XX ст., все ж наслідки 
постмодерністських впливів будуть ще довго даватися взнаки, зокрема й в Україні через її відставання від 
провідних європейських країн в інформаційному просторі й методологічну кризу в сфері гуманітарних наук. 

Сьогодні європейська культура, невід’ємною складовою якої є й наша вітчизняна культура, перебуває 
у фазі розвитку, яку дослідники охрестили аfter-постмодернізм [1: 5]. До провідних представників цього 
напряму належать Ролан Барт, Джорж Батай, Моріс Бланшо, Жан Бодрійяр, Жиль Дельоз, Жак Дерріда, 
Фредерик Джеймсон, Жан-Франсуа Ліотар, Юлія Кристева, Мішель Фуко й ін. [2: 327-332]. 

Осмислення моральних засад сучасного суспільства вимагає співвіднесення їх із поліфонією 
глобальних трансформацій і змушує порушувати та вирішувати питання щодо можливості суб'єктів 
історії (людини й суспільства) впливати на їх розгортання, конструювати майбутнє заради свого 
виживання та розвитку. 

У такому аспекті актуалізуються проблеми ціннісних орієнтацій особистості в сучасному 
постмодерному просторі. Сутність особистості, її ціннісна орієнтація криється, безумовно, у системі 
соціальних зв'язків, соціальному середовищі. Соціальне середовище й особистість постійно перебувають 
у взаємодії: соціальне середовище впливає на особистість, формує її; особистість, вступаючи у відносини 
з іншими особистостями, створює це середовище. Особистість є певним феноменом інтенційної 
спрямованості, оскільки кожній особистості належить інша особистість, й у такий спосіб здійснюється 
взаємовплив, цілеспрямований на індивіда. 

За умови такої взаємодії та взаємовпливу моральні цінності особистості, що перебуває у певній 
суперечності з оточуючим світом, змушені певною мірою протистояти існуючій культурі постмодерну. 
Хоча, з одного боку, нехтування культурою призводить до відриву моральних настанов від реального 
життя, а, з іншого боку, інкультурація моралі без опори на загальнолюдські цінності означає для них 
суттєву залежність від постмодерного цинічного й аморального релятивізму. 

Варто зазначити, що українці усвідомлюють свою залежність від загального розвитку всієї людської 
спільноти, для якого характерними є новітні тенденції інтеграції в сучасному світі, котрі отримали назву 
глобалізації, а також космополітизм як світогляд все більшої кількості людей зі скептичним відношенням 
до батьківщини й держави. 

Глобалізм як об'єктивний процес всесвітньої інтеграції є новим етапом у розвитку людства, однак він 
носить дещо насильницький характер для України й українців, впливаючи тим самим на моральні 
цінності особистості. Глобалізація не формує справді єдиного світу, де панує етнічна толерантність, 
співпраця й співіснування різноманітних етносів і культур, не прагне бути засобом взаємодії різних 
культур і традицій, а уособлює експансію та здійснює агресивне насаджування методів ринкового 
фундаменталізму "відсталим" суспільствам. Навіть в економічному аспекті вона не зближує, а 
субординує регіони та країни світу, не долає, а закріплює периферійний характер певних країн, а інтерес 
до їхніх культур і традицій носить етнографічний характер. 

Моральні ціннісні особистості в постмодерному просторі знаходяться в прямій залежності від 
пануючих у даному суспільстві етичних настанов, що визначаються міжнародним статусом держави. 
Так, наприклад, Україна як національна держава у процесі глобалізації може ізолювати себе зсередини 
чи виявити активність у зовнішній сфері й заново визначати та формувати свою політику в глобальних 
масштабах переплетень, діалогів і конфліктів. І ці процеси не можуть не відбитися на особистісних 
орієнтаціях громадян у всіх сферах їхньої життєдіяльності, основними серед яких є політика, економіка 
та культура. Саме від них, з точки зору Дж. Модельські, залежить баланс розвитку глобального 
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суспільства й особистості, адже політика є механізмом підтримання стабільності, справедливості й 
безпеки, економіка – механізмом виробництва благ і ринкового обміну, культура – механізмом 
відтворення стандартів, цінностей і знань [3]. 

Особистість у постмодерному просторі, перебуваючи під безпосереднім впливом цілого комплексу 
векторів (економічного, політичного, культурного й ін.), випробовує на собі як позитивну, так і 
негативну дію глобалізійних процесів. До позитивів глобалізму можна віднести можливість регулювання 
екологічної ситуації, убезпечення суспільства від різних планетарних катастроф, підвищення 
економічного рівня розвитку окремої країни до рівня високорозвинених країн, світову координацію 
боротьби зі СНІДом, наркоманією, тероризмом тощо; до негативів відносяться зростання безробіття, 
бідності, безпритульності, техногенне перевантаження і деградація довкілля, економічне й політичне 
послаблення країни, пригнічення внутрішнього національного ринку й національної економіки, а також 
зростання рівня тіньової економіки держави й пов’язані з цим процеси загальної криміналізації 
економічної діяльності, зростання корупції тощо. Глобалізація загалом, активізуючи боротьбу за 
виживання, спричиняє диференціацію, яка генерує конкуренцію націй, народів, релігій, культур, 
економік, технологій тощо, тобто створює рушій розвитку – конкурентне поле цивілізації. 

Особистість, перебуваючи в полі глобалізаційних процесів, поступово змінює свої значущі риси, 
якості та моральні орієнтації, і стає більш мобільною, інтегрованою у мультикультурний світовий, 
зокрема інформаційний простір, релігійно, культурно, політично більш толерантною. Водночас зі зміною 
морально-ціннісних орієнтацій особистості відбувається збільшення контрастності в напрямі 
маргіналізації-елітизації суспільства, посилення космополітичних тенденцій. Агресивний глобалізм 
спричиняє появу нових особистостей, які повністю сприйняли технократичні, меркантильні цінності, – 
далекі від гуманістичних, – що створює небезпеку для цивілізації загалом. 

Бурхливий розвиток цивілізації (освоєння космосу, інформаційна революція, виникнення 
мікропроцесорної технології тощо) і, водночас, передчуття екологічної, а то й антропологічної кризи 
стимулюють в особистості усвідомлення єдності людства як планетарної спільноти. 

У зв’язку зі зміною моральних позицій сучасної особистості на тлі глобалізаційних процесів багато 
дискусій викликає космополітизм. Одного разу виникнувши як ідеологія світового громадянства, яка надає 
пріоритетного значення загальнолюдським цінностям і другорядного – національним проблемам, 
космополітизм у сучасному значенні трактується як співіснування та взаємодія численних ідентичностей і 
почуття приналежності до світового громадянства за межами націй або як ідеологія, що проповідує зречення 
національних традицій, культури, патріотизму, заперечує державний і національний суверенітет. 

Надаючи пріоритетного значення загальнолюдським цінностям, ідеологія світового громадянства зовсім 
не применшує й не принижує національні проблеми, а надає можливість бути мешканцем певного місця й 
належати водночас до універсального світу, не заперечуючи при цьому його багатоманітності та своєрідності. 

О. Войтюк стверджує, що космополітів значно більше в демократичних суспільствах (порівняно з 
тоталітарними), а також в економічно розвинутих країнах. А містечковість властива країнам зі "світової 
провінції". До таких країн світу, мабуть, належить і Україна [4]. 

Закономірним є те, що з космополітизмом і глобалізацією тісно пов'язане явище сучасного 
культурного синкретизму. Соціальні зміни, технічний прогрес і нова ідеологія, сформована на базі 
сучасних гуманітарних наук, підірвали принцип пріоритету національної культури: оскільки кожна з 
культур має своє мислення та свій спосіб життя, то втрачає сенс питання про переваги тієї чи іншої 
культури, нині пропонуються й набувають розповсюдження так звані ідеалізовані культурні стереотипи. 

Постмодернізм абсолютизував пріоритет прав особистості над суспільними інтересами, стверджуючи 
відносний характер істини та проголошуючи принцип толерантності як головну моральну чесноту. Проте 
в етиці постмодернізму, здавалось би, гранично суб'єктивній та індивідуалізованій, насправді роль 
особистості мінімізується, оскільки головним суб'єктом життєдіяльності стає не індивід, а група: людина 
існує, передусім, як член групи, підпорядкований груповій моралі корпоративного типу [5: 270] й 
оскільки індивідуальна ідентичність у постмодерному просторі заперечується, а ідентичність 
пов'язується й у теорії, і на практиці з певним колективом, спільнотою, то у зв'язку з цим знижується 
принцип особистої відповідальності. Якщо культура або певний колектив формує особистість, то саме 
культура чи колектив відповідальні за те, якою є ця особистість і чим займається, винні в усіх її 
негараздах і злочинах. Так замість особистої відповідальності на перший план виходить принцип 
колективної відповідальності, який тягне за собою колективну провину. Моральний статус особистості 
визначається не тими вчинками, які людина зробила, а її належністю до групи. Зокрема людина, що 
належить до певної спільноти (народу, нації, етносу тощо), повинна відчувати провину за злочини групи, 
до якої вона належить, хоча особисто вона до тих злочинів зовсім не причетна. 

З огляду на зазначені вище причини "нівелювання" моральних цінностей, можна виділити ще деякі 
особливості заперечення моралі в умовах затяжної кризи постмодернізму. Серед цих особливостей – 
неможливість визначення ієрархії моральних цінностей через специфічний для нашого часу культурний 
простір, що визначається програмовано плюралістичним ацентризмом. Сучасний культурний простір 
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своєю чергою спричинює відмову соціуму від морально-ригористичних метанаррацій (текстів морально-
виховного характеру), а номадизм ("кочовий" спосіб життя) заперечує можливість існування 
доктринально-нормативної етики в умовах трайбалістської та субкультурної організації суспільства [1: 
219]. Звідси, відповідно, випливає принципова можливість використання альтернативних і навіть 
взаємовиключних стратегій поведінки особистості, які не підлягають жодній моральній оцінці 
(наприклад, одностатевий шлюб, коли беруться на виховання діти). Крім того, моральні явища 
отримують статус фактичної події, адекватна інтерпретація якої передбачає її розгляд як унікальної, 
одиничної, що означає відмову від будь-яких моральних і аксіологічних вимірів та етичних кодексів. 
Таким чином, постмодерна етична культура може бути охарактеризована як заснована на припущенні 
ідіографізму (символізму), який передбачає відмову від концептуальних систем, організованих за 
принципом строгої дедукції. 

Аналізуючи головні постулати постмодернізму стосовно моральної регламентації та регуляції в 
сучасному суспільстві, В. Савельєв визначає основні етичні ідеї постмодернізму, серед яких називає, по-
перше, соціальний конструктивізм (все частіше звучить припущення, що моральна філософія реально не 
існує, а конструюється суспільством) і культурний детермінізм (мислення ж, безумовно, визначається 
мовою, а отже, мораль – це лише "мета-оповідання", метанаррація) [2: 325-326]. Також має місце в житті 
сучасного українського суспільства й відповідної цьому суспільству особистості заперечення 
традиціоналізму й універсалізму, і це стверджується в багатьох концепціях: етичних принципів 
універсального людства не існує, оскільки кожна культура утворює власну реальність, включаючи і 
мораль, традиційні ж моральні цінності є канонами пригноблення й насилля (посилаючись на політичне 
життя країни, можна говорити про те, що всі етичні цінності є лише масками для прикриття 
примітивного бажання влади). 

Експорт секуляризованого гуманізму в моральному сенсі призводить до формування таких рис 
особистості, як самотність, відчуження й навіть втрата сенсу життя. Парадоксальною є ситуація, в якій 
опиняється сучасна особистість, неспроможна визначитися не тільки з ієрархією моральних цінностей, а 
й з пріоритетом цінностей взагалі: така особистість прагне, щоб їй дали спокій і не кидали її одну 
одночасно. Пошуки виходу з цього стану відбуваються або через втечу від духовно спорожненого 
внутрішнього життя, внутрішньої порожнечі у життя зовнішнє, громадське, шляхом обрання 
раціонально-зовнішнього, або через обрання ірраціонально-внутрішнього – алкоголь, наркотики в 
поєднанні з різного роду сексуальними девіаціями та перверсіями. 

Постмодерна філософія моралі заперечує трансцендентне походження етичних норм, стверджуючи, що 
абсолютних моральних істин не існує. Проте, якщо трансцендентних моральних цінностей не існує, починає 
панувати свавілля. Оскільки немає моральної регуляції і не існує підґрунтя для морального переконання, 
сторона, яка має більшу силу, перемагає. Уряд стає носієм безмежної влади, на яку не поширюється ні закон, 
ні мораль. На індивідуальному рівні заперечення всіх зовнішніх моральних абсолютів на користь 
суб'єктивності може означати тріумф ірраціональності, спалах шаленства й нестримного терору тощо. 

Цілу низку моральних проблем спричинила постмодерна модель доброчинності. Бідні набули статусу 
соціальної субкультури, яка потребує захисту. Це призвело до знецінення етики й руйнування традиційної 
моралі, які раніше спонукали людей до творчої активності та були запорукою їх добробуту. Зникли 
економічні стимули брати шлюб і створювати сім’ю, субсидії морально принизили працездатних громадян і 
сприяли розповсюдженню наркоманії, алкоголізму й насилля, особливо у великих містах. Соціальна допомога 
викликала ще більше безробіття. Сьогодні ці проблеми вже почали зачіпати і середній клас, який вимагає 
субсидій від держави на освіту та підтримку пенсіонерів. Все це разом узяте призвело до різкого зростання 
залежності громадян від держави: це шлях до згортання демократії та посилення тоталітарних тенденцій. 

Специфічна зміна морального статусу особистості відбулася після розпаду державного соціалізму на 
культурному просторі нових держав СНД: західні цінності масового споживання і поп-культури досить 
швидко заполонили духовний вакуум. Оскільки християнська спадщина цих народів була у занедбаному 
стані, а більшість населення продовжувала перебувати під інертним впливом офіційного атеїзму, то 
досить велика кількість людей, особливо молодь, прихильно поставилася до ідеології постмодерну з її 
релятивістською мораллю, запереченням абсолютних цінностей і матеріалістичним культом збагачення. 
Ліквідація поліцейської держави привела до розгулу злочинності, а відносна свобода засобів масової 
інформації – до розквіту порнографії та створення порноіндустрії. Зваблені матеріальним споживацьким 
добробутом, мільйони працездатних людей кинулися на пошуки заробітків за кордоном. Проституція, 
безробіття, наркоманія, дитяча безпритульність, розквіт корупції, організована злочинність – ось далеко 
не повний перелік тих аморальних за своєю суттю явищ, які стали наслідком синтезу посткомунізму й 
постмодернізму не тільки в Україні. 

Таким чином, зміна морального статусу особистості в постмодерному просторі залежить від 
загальних процесів етичного характеру, серед яких соціальний конструктивізм, культурний детермінізм, 
заперечення індивідуальної ідентичності, традиціоналізму та універсалізму етичних принципів, а також 
заперечення трансцендентного походження етичних норм. З огляду на зазначене, безперечним є те, що 
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сучасне вітчизняне суспільство потребує морального відродження: поряд з економічною реформою і 
політичною революцією, які сьогодні відбуваються в Україні, потрібна ще одна революція – моральна. 
Моральне відродження особистості, а через нього й суспільства – найбільш важливий і фундаментальний 
процес, який буде визначати успіх в усіх інших сферах – економічній, політичній, культурній. Мораль не 
переможе, якщо не поєднається із суспільною трансформацією, а реформи зазнають краху, якщо будуть 
здійснюватися ціною зневажання моралі. 
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Береговая Г. Д. Изменения нравственного статуса личности в постмодерном пространстве. 

В статье определены последствия постмодернистских влияний на современное украинское общество, 
рассмотрена проблема изменения нравственного статуса личности, обусловленного основными 
этическими идеями постмодернизма, среди которых социальный конструктивизм, культурный 

детерминизм, отрицание индивидуальной идентичности, традиционализма и универсализма этических 
принципов, а также отрицание трансцендентного происхождения этических норм. Сделан вывод, что 
современное отечественное общество требует морального возрождения: вместе с экономической 
реформой и политической революцией, которые сегодня происходят в Украине, необходима еще одна 

революция – моральная. 

Beregova G. D. Changes in the Individual’s Moral Status in the Postmodern Space. 

The article determines the consequences of the postmodern influences on the contemporary Ukrainian society, 
considers the problem of the individual’s moral status changes altered by the basic ethical ideas of the 

postmodernism, such as the social constructivism, cultural determinism, denial of the individual identity, 
traditionalism and universalism of the ethical principles, and also the denial of the transcendent origin of the 
ethical norms. It is concluded that the modern native society needs the moral revival: along with the economic 

reforms and political revolution, happening in Ukraine, the moral revolution is of current importance. 
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ФЕНОМЕН СУБ’ЄКТИВНОЇ ВІТАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ЗАСАДИ ОСМИСЛЕННЯ 

У статті розглянуто феномен суб’єктивної вітальності як філософська проблема і як предмет 
науково-психологічного дослідження. В зарубіжних дослідженнях суб’єктивна вітальність традиційно 

розглядається як похідна від особистісної автономії та показник суб’єктивного благополуччя 
особистості. Визначено, що суб’єктивна вітальність є не тільки мірою психологічного благополуччя, а, 
передусім, повноцінним особистісним ресурсом, міра реалізації якого залежить від рівня розвитку 

любові людини до життя. 

Умови, в яких протікає життєдіяльність сучасної людини, часто по праву називають екстремальними. 
Це пов'язано з багатьма чинниками і погрозами, у тому числі політичними, інформаційними, соціально-
економічними, екологічними, природними. Можна говорити про загальне зниження відчуття безпеки і 
захищеності сучасної людини. Ситуація загрози життю в сучасному світі все більше стає звичним 
атрибутом так званого мирного життя. Це пов'язано, передусім, з підвищенням загрози фізичного і 
іншого насильства, терористичних актів, техногенних і екологічних катастроф. Іншими словами, 
трансордінарне існування все більше вторгається в ординарне існування, наділяючи його рисами 
аномальності, катастрофічності. Загроза небуття стає неспецифічною характеристикою не лише 
екзистенціальної ситуації, але і буденної життєвої ситуації і визначає існування людини. 

У сфері сучасного вітчизняного соціально-гуманітарного знання робляться спроби цілісного 
осмислення особистісного вітального потенціалу, відповідальних за успішну адаптацію і опанування 
життєвими труднощами. Переважно акцентується увага на копінг-стратегії, стратегії самовладання з 
важкими життєвими ситуаціями, осмисленні посттравматичного стресового розладу [1], досліджується 
проблема суб’єктивної вітальності [2; 3]. 

Метою даної статті є розгляд феномену суб’єктивної вітальності як філософської проблеми і як 
предмету науково-психологічного дослідження в контексті сучасних теоретико-методологічних підходів. 

Розробленість проблеми суб’єктивної вітальності як ресурсу життєстійкості людини взагалі, 
українського суспільства зокрема, залежить від міри пропрацьованості накопиченого матеріалу, що 
стосується усвідомлення цілісності людини як особливого роду сущого, як системи живого. У зв’язку з 
цим, рівень теоретико-методологічної розробленості проблеми феномену суб’єктивної вітальності як 
ресурсу життєстійкості людини залежить від мірі інтегрованості з ним суміжних рівнів: рівня розробки 
проблеми сутності життя та пояснення життєвих процесів, рівня розробки проблеми механізмів зв’язку 
живого з живим, людини з її оточенням, рівня осмисленості проблеми адаптаційного та особистісного 
потенціалу, тобто життєстійкості. 

Сьогодення актуалізує проблему життєздатності та суб’єктивної вітальності людини, яка, в свою 
чергу, передбачає аспект, пов'язаний з дотиком людини з живою природою, без якої людина не може 
розкрити ні свою родову сутність, ні осмислити своє існування, ні зберегти своє життя. Людина не лише 
пізнає природу, живе з нею одним життям. Більше того, сама можливість пізнання забезпечується 
деякою причетністю людини і природи, яка базується на генетичній єдності всього живого, структурній 
загальності космічної, біологічної і соціальної еволюції (Е. Янч, А. Ліма-де-Фаріа), природно-генетичних 
джерелах соціальної поведінки людини (соціобіологія М. P’юза, Е. Уілсона) і її пізнавальної діяльності 
(еволюційна епістемологія К. Лоренца). 

Крім того, в сучасній філософії стверджується ідея фундаментальної онтологічної зв’язаності і 
зв’язності суб’єкта та об’єкта пізнання (О. Перова, Т. Гардашук, В. Мантатов, О. Коршунов). Цьому 
ствердженню сприяли дослідження синергетики (І. Пригожин), еволюційної і генетичної епістемології 
(К. Лоренц, І. Меркулов), біофілософії (Р. Карпінської) та ін. 

У контексті такого розуміння життя, природа і людина, суб’єкт і об’єкт, сам процес пізнання – все 
втягнуто в мереживо життя, без розкриття сутності якого неможливий не тільки подальший розвиток 
знання, а й збереження життя людини. 

Відтак, на сучасному етапі розвитку науки поняття "життя" набуває характеру багатозначної 
філософської категорії і принципу розуміння сутності світу, а також діяльності людини в цьому світі. 
Категорія "життя" може виконувати функцію інтегративної основи у вивченні різних форм людської і 
природної активності, які трактуються як форми життя. Тільки виходячи з субсистемного характеру 
життя, від якого не можна ізолюватися при пізнанні світу і людини, можливо "навести мости" між 
філософією природи і філософією людини, глибше осягнути феномен суб’єктивної вітальності. 
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Іншими словами, категорія "життя" може стати основою інтеграції природничо-наукового і 
гуманітарного знання, оскільки в її складі відображається не лише природна, а й соціальна реальність. 

Історія філософії неодноразово демонструє періодичне звернення філософської та наукової думки до 
проблеми осмислення сутності життя. Це відбувається то в ірраціоналістичній, то в науково-раціональній 
трактовці (Ф. Шеллінг, А. Шопенгауер, О. Шпенглер, Ф. Ніцше, А. Бергсон, В. Дільтей, Х. Г. Гадамер, 
Е. Гуссерль, М. Хайдеггер, Х. Ортега-і-Гассет, В. С. Соловьов, М. Лоський, Т. Дрідзе, С. Григор’єв, 
Г. Бландино, Й. Вуджер, К. Хемпел, Д. Халл, Х. Дріш, Р. Саттлер, Л. Ф. Берталанфі). 

Теоретичні побудови, що стосуються вітальності, або життєвої сили, давно були у фокусі уваги 
віталістичного, механістичного, редукціоністичного, машинного, організмічного та психофізичного 
напрямків [4]. 

На сьогодні в результаті наукового доробку В. Вернадського, представників космізму М. Наумова, 
М. Холодного, В. Муравйова, М. Сетницького, О. Чижевського, В. Купревича, В. Фесенкова, А. Манєєва, 
П. Тейяра де Шардена, А. Швейцера, Г. Зіммеля, А. Огурцова, В. Кремянського, І. Фролова та інших 
формується нова, некласична наукова картина світу, науковий світогляд, в якому життя вже не 
протистоїть законам фізики, не бореться проти них, щоб запобігти загибелі. Навпаки, життя постає перед 
нами як своєрідний прояв тих самих умов, в яких перебуває наша біосфера, в т. ч. нелінійності хімічних 
реакцій та сильно неврівноважених умов, що накладаються на біосферу сонячною радіацією [5: 56]. 

Незважаючи на зусилля наукової і філософської спільноти розв’язати проблеми сутності життя і 
пояснити життєві процеси, дотик живого з живим не тільки не налагоджений, а й не усвідомлений в 
повній мірі у практичному, науковому й етичному змісту. Це по-перше. 

По-друге, очевидно, що питома вага природознавства у дослідженнях життя, життєвої сили та форм 
їх прояву, суттєво превалює. 

Філософія не може бути "рядовим" в армії наук, областей знання, що штурмують спільно проблему 
сутності життя, коеволюції та життєстійкості (життєздатності) людини. Жодна з природничих, 
соціально-психологічних наук не має спеціальним предметом Людину в цілісному її життємешканні і 
відношенні до світу. Світоглядний зміст філософії задає мету дослідження життя, суб’єктивної 
вітальності людини та коеволюції, хоча ті або інші учені можуть не усвідомлювати до кінця витоків своїх 
гуманістичних устремлінь. 

Це не означає, що досить визнання провідної ролі філософського знання, щоб успішно просунути 
роботу по створенню синтетичної концепції життя, людини, суб’єктивної вітальності та життєстійкості 
людини. Таке визнання – лише початок дороги, причому і для філософії теж. Їй випала виняткова роль 
практичної участі в розробці життєво важливих для існування людства концепцій. Для успішного 
виконання цієї ролі філософія мусить провести потужню саморефлексію. 

В свою чергу, це ставить перед філософією певні завдання щодо подолання роз’єднаності 
гносеологічної, методологічної, етичної форм філософської рефлексії та визначити шлях побудови 
етичної гносеології. 

Самокритична позиція необхідна для самовизначення, збереження і зміцнення гідності філософії як 
науки про Людину. Вона здатна внести серйозний вклад до вивчення системи "людина-життя-
суспільство" не лише своїм коректуванням методологічних засобів взаємодії наук, а і, найважливіше, 
своєю участю у формуванні науково обґрунтованого гуманістичного змісту мети (розробити 
інтеграційну концепцію життя, живого, людини). Інакше метою може стати яка завгодно, досить 
апробована в природничо-науковому плані дотепна ідея, що знов відсовує Людину в низку 
однопорядкових матеріальних систем. 

По-третє, гострою залишається проблема неопрацьованості категорій "життя" і "людина" у 
вітчизняній соціально-філософській традиції, а проблема суб’єктивної вітальності і життєстійкості 
людини взагалі не піднімалася. 

Зазначимо, що зацікавленість життям, людиною, активність в розробці методик збереження, 
зрощування життя в людині, що, в свою чергу, сприяє продовженню людського життя, не виключає 
можливості досягнення нею безсмертя, характеризує, насамперед, китайську філософську культуру. 

Проблема суб’єктивної вітальності була в центрі уваги представників даосизму (Ге Хуна, Чжуан-Цзи, 
І. Цзя, Тао Цяня), віталістів (Г. Шталя, К. Вольфа, Ж. Бландино, В. Браудера, Й. Вуджера, К. Хемпела), 
неовіталістів (Р. Вірхова, Х. Дриша), а останнім часом є в фокусі уваги переважно зарубіжних 
соціобіологів (Е. Уілсон), представників практичної медицини (Г. Сельє) та психології. 

Ідея фізичного і психічного благополуччя (проявами яких є довголіття, життєстійкість людини) 
посідає центральне місце у філософських ученнях Китаю. Для китайського світоглядного паттерну 
характерне розуміння світу (космосу) як єдиного і цілісного, пронизаного потоками життєвої сили. Всі 
елементи космосу знаходяться у взаємозв'язку і гармонійній єдності, одночасно невпинно 
трансформуючись і змінюючись в своїй початковій життєвій енергійній пластичності. Світ китайської 
культури – світ суто іманентний, втручання трансценденції в його існування виключається за 
відсутністю самої трансценденції. 
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У зв'язку з цими та іншими особливостями китайської культури життєва сила і енергія є джерелом 
життя, життєздатності людини і її гармонійного існування з соціальним і культурним середовищем, 
творчості. 

У Японії концепція "Кі" так само малює енергію і силу, якою можна управляти, і яка пов'язана з 
фізичним і психічним здоров'ям, тобто життєстійкістю людини. Так, цілителі з острова Балі прагнуть 
привести в рух "байу", вітально-духовну силу, або силу життя, яка у різних людей, – різна [6]. Ця сила є 
тим, що необхідне для життя, зростання і опору хворобам. 

У цих підходах вітальність осмислюється як активна внутрішня сила, що підтримує психічне і 
фізичне здоров'я, що вимагає дбайливого і дієвого відношення до неї людини для досягнення 
оптимальної межі її існування. 

Суб’єктивна вітальність – це певна доля існуючої в космосі вітальності, яка за певних обставин (час, 
обставини первинного здобуття пневми (життєвої енергії "ці") і зачаття плоду) [7: 112] локалізувалася в 
людині. 

Таким чином, суб’єктивна вітальність – це те, без чого людина не спроможна ні на що, вона не може 
бути активною, не може жити. В цьому контексті суб’єктивна вітальність і є життя людини. Цінність 
життя в людині, людського життя зумовлює сама вітальна енергія (ці), яка пронизує весь світ. У зв’язку з 
цим людина повинна турбуватися про свою життєву силу, тобто про своє життя, в силу того, що в ній 
присутня життєва сила Всесвіту. 

Отже, значення людини не безумовно, її значущість і цінність залежать від її зусиль в процесі 
збереження життєвої сили. Людина цінна настільки, наскільки вона є носій вітальної енергії, сили життя. 

У зарубіжних науковців суб'єктивна вітальність традиційно розглядається як похідна від особової 
автономії і показчик суб'єктивного благополуччя особи. 

Російські дослідження, які представлені результатами серії емпіричних досліджень Л. Олександрової, 
О. Расказової., Т. Гордєєвої, істотно розширюють уявлення про суб'єктивну вітальність і доводять, що 
вона має важливу роль у процесі подолання складних обставин життя, в розвитку особи, будучи не лише 
мірою психологічного благополуччя, а й повноцінним особистісним ресурсом, який відображає різні 
аспекти особистісного потенціалу. 

У зарубіжній і вітчизняній психології суб’єктивну вітальність позначали такими поняттями, як воля, 
сила "Его", внутрішня опора, локус контролю, орієнтація на дію, воля до сенсу і т. ін. Якнайповніше, з 
погляду Д. Леонт’єва, цьому поняттю в зарубіжній психології відповідає поняття "hardiness" – 
"життєстійкість", введене С. Мадді [8]. 

Загострення проблеми виживання людини в сучасних умовах, актуалізувало не тільки проблему 
теоретичної розробки концепції життєстійкості і відповідних категорій, але й активізувало практично 
орієнтовані концепції з цього питання, передусім, в тих областях, які стосуються питань здоров’я 
людини, зміцнення і підвищення її життєстійкості. 

Завдяки цим дослідженням, була відкрита нова реальність, яка пов’язана з любов’ю людини до життя 
(філоменологічність) [9; 10], у т. ч. і до тієї міри життєвої сили, що знаходиться в самій людині і 
потребує не скільки збереження, скільки розвитку. 

Д. МакНейр, M Лорр і Л. Доплман [11], досліджуючи проблему суб’єктивної вітальності, розробили 
профіль емоційних станів (Profile of Mood States – POMS), який містить чинник, названий "енергія / 
діяльність" (vigor / activity). Чинник енергії показав негативний взаємозв'язок з напругою, депресією, 
гнівом, втомленням і замішанням. 

Р. Тейер [12], досліджуючи добовий ритм людини, одну з використовуваних змінних, представлену 
п'ятьма прикметниками, назвав "енергією" ("живий", "енергійний", "активний", "сильний" і "повний енергії"). 
Він обґрунтував, що фізичні вправи (скажімо, ходьба) викликають короткочасне відчуття підвищення енергії, 
виявив, що при вищих оцінках власної енергії знижується схильність до драматизації особистих проблем. 

A. Стюарт і співавтори [13] дійшли до висновку про наявність взаємозв'язку між відчуттям енергії і 
різними станами здоров'я (від порушень сну до соматичних захворювань). Вони створили шкалу з 
чотирьох пунктів, протиставивши енергію втомленню, і вказали на методологічну важливість 
розрізнення позитивного відчуття енергії і негативних станів, пов'язаних із соматичними симптомами 
або втомою, і на можливість кількісної оцінки цієї енергії за допомогою опитувальника. 

Оскільки об'єктивно оцінити кількість енергії, що є у розпорядженні людини, не є можливим, сучасні 
соціально-психологічні дослідження акцентують увагу на суб'єктивному відчутті цієї енергії самою людиною. 

Поняття суб'єктивної вітальності введене в психологію Р. Райаном і Ч. Фредеріком [14]. Оскільки 
об'єктивні показники наявності у людини життєвої енергії не розроблені, вони зробили акцент на 
вітальності як суб'єктивно сприйнятому стані, що відображає повноту життєвих сил і енергії людини. 

Суб'єктивна вітальність, або відчуття енергії, доступної Я, згідно з цим підходом, є важливим 
індикатором психологічного благополуччя особи. Ця енергія співвідноситься не лише і не стільки з 
фізичним станом людини, скільки з його психологічним самовідчуттям. 
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Р. Райан і Ч. Р. Фредерік визначають вітальність як усвідомлене переживання людиною своєї 
наповненості енергією й життям і розглядають її як віддзеркалення фізичного (організменого) і 
психологічного благополуччя людини. Це феноменологічно обґрунтований критерій, зміст якого 
відрізняється від зовнішніх критеріїв благополуччя, таких як успіх, здоров'я, соціальна підтримка і 
особисті досягнення. 

Р. деЧармс співвідносить суб’єктивну вітальність із сприйняттям людиною самого себе як "джерела" 
[15] діяльності, результатом якої може бути очікуване фізичне і психічне благополуччя. 

Е. Десі, Р. Райан, К. Роджерс, К. Шелдон, Т. Кассер наголошують на тому, що підвищення 
суб'єктивної вітальності повинне супроводжуватися переживанням автономії і цілісності, або 
самоактуалізації та інших станів, що відносяться до відчуття себе "повністю дієздатною людиною". 
Конфлікти, надмірні навантаження на "Я" перешкоджають самоактуалізації, особливо ті, які пов'язані з 
відчуттям браку сил, самостійності або зв'язаності з навколишнім світом і знижують вітальність. 

Безумовно, людина володіє потребою відчувати себе суб'єктом власної діяльності. Наприклад, 
Р. Уайт [16] постулював таку базову потребу людини, як бути компетентним. Він визначив це як 
"придатність або здатність виробляти ті дії з середовищем, які приводять до підтримки, зростання і 
розквіту". Пізніше Р. деЧармс допрацював формулювання Р. Уайта, відзначивши, що люди володіють 
основною потребою: бути суб'єктами власної діяльності – тобто ініціювати і регулювати свою власну 
поведінку й активність. 

Відчуття людиною певного зв’язку між нею та Універсумом, прагнення до цілісності, як в собі, так і у 
відносинах з оточенням, помічене й оформлене в багатьох теоріях мотивації, які будуються на системі 
допущень про апріорну природу людини та встановлюють закони ініціації і регуляції людської поведінки 
(C. Ryff, R. Ryan, E. Deci, R. deCharms, C. Cofer, M. Appley). 

Суб’єктивна вітальність і активність людини безпосередньо пов’язані з феноменом внутрішньої 
мотивації. Без аналізу внутрішніх (передусім) і зовнішніх мотивів діяльності людини важко розв’язати 
проблему власної активності людини, її здатності до самостійного вибору, напряму розвитку її 
особистісного потенціалу. 

Е. Десі і Р. Райан [17] стверджували, що фундаментальна потреба бути компетентним суб'єктом 
діяльності найвиразніше виявляється у феномені внутрішньої мотивації. Діяльність, детермінована 
внутрішньою мотивацією, повинна супроводжуватися відчуттям підвищення вітальності. 

Внутрішня мотивація є конструктом, що описує такий тип детермінації поведінки, коли чинники, що 
ініціюють і регулюють її, виникають зсередини особового "Я" і повністю знаходяться усередині самої 
поведінки. "Внутрішньо мотивована діяльність не має заохочень, окрім самої активності. Люди 
залучаються до цієї діяльності задля неї самої, а не для досягнення якихось зовнішніх винагород. Така 
діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення якоїсь іншої мети" [18: 23]. 

Американський психолог Е. Десі на початку 70-х рр. XX ст. звернувся до вивчення впливу 
підкріплень на внутрішньо мотивовану поведінку [19]. Результат завжди виходив один і той же: при 
виконанні внутрішньо цікавої діяльності у людей, які отримували грошові винагороди за її виконання, 
зменшувався рівень внутрішньої мотивації порівняно з тими, які винагород не отримували. 

Отриману Е. Десі закономірність підтверджують результати досліджень таких учених, як М. Ліпер, 
Д. Грін і Р. Нісбетт, Б. Колдер і Б. Столу, Р. Прічард, К. Кемпбелл и Д. Кемпбелл, М. Йошімура, 
Р. Андерсон, С. Мануджян и Дж. Резнік, Д. Іден. 

Отже, незалежно від характеру активності, віку, професії і країни проживання людей факт негативного 
впливу грошових винагород на внутрішню мотивацію при виконанні цікавої і привабливої діяльності 
стабільно мав місце. Йшлося про стійку внутрішню закономірність, яка вимагала пояснення та інтерпретації. 

Для пояснення виявленої закономірності Е. Десі звернувся до ідей Ф. Хайдера [20] та Р. деЧармса 
щодо суб’єктивного локусу каузальності. 

Е. Десі, Р. Райн в результаті узагальнення результатів своїх досліджень певною мірою відроджують 
ідею початковості життєвої енергії порівняно з людиною. Вчені підкреслюють те, що переживання 
вітальності особливим чином співвідноситься з енергією, яка має причину в самій собі, тобто володіє 
внутрішнім суб’єктивним локусом причинності (internal perceived locus of causality) [17]. 

Вперше поняття "локус каузальності" ввів Ф. Хайдер і використовував його для аналізу причин 
поведінки індивіда при міжособовій взаємодії. Р. деЧармс розширив його вживання на область мотивації, 
як зазначалося вище. 

Р. деЧармс уважає, що "первинною мотиваційною схильністю людини є прагнення ефективно 
взаємодіяти з оточенням. Людина прагне до того, щоб бути першопричиною, джерелом своєї власної 
поведінки; вона прагне до особової каузальності" [15: 269]. Далі, аналізуючи психологічну природу 
внутрішньої і зовнішньої мотивації, Р. деЧармс використовує конструкт "локус каузальності": "Як тільки 
особа починає сприймати себе як першопричину своєї власної поведінки... можна говорити про 
внутрішню мотивацію її активності. І відповідно, коли особа сприймає причини своєї поведінки як 
зовнішні по відношенню до неї самої..., то її активність є зовні мотивованою" [21: 328]. 
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Отже, за внутрішньої мотивації особа має внутрішній локус каузальності (особову причинність) або, 
іншими словами, має уявлення про те, що причини, котрі обумовлюють поведінку, знаходяться 
усередині неї, і вона робить її за своєю волею. За зовнішньої мотивації особа характеризується зовнішнім 
локусом каузальності. Вона вважає, що причини, які детермінують її поведінку, знаходяться поза нею 
самою і є зовнішніми щодо її "Я". 

Відповідно, деЧармс виявив два типи дій і подій. До першого типу відносяться ті дії і події, які мають 
внутрішній суб'єктивний локус причинності, – причетна до них людина почуває себе "причиною". До 
другого типу – ті дії і події, які мають зовнішній суб'єктивний локус причинності, – причетна до них 
людина почуває себе "пішаком" [21: 328]. 

Вітальність, або енергія, що доступна людині, її "Я", є важливим індикатором джерела мотивації. 
Відштовхуючись від цих ідей і спираючись на роботи Р. Вудвортса і Р. Уайта, Е. Десі висловив гіпотезу про 
існування двох фундаментальних мотиваційних тенденцій: потреб до самодетермінації і компетентності. 

Згідно з цією гіпотезою, людина має природжену тенденцію до виконання таких видів активності, які 
дають їй відчуття наявності особистісної каузальності і майстерності. Вживання грошових винагород 
призводить до того, що людина починає вважати, що не вона сама, а ці винагороди є причинами її успішної 
поведінки. Відбувається екстерналізація локуса причинності, фрустрація потреб в самодетермінації і 
компетентності і, як наслідок, зменшення внутрішньої мотивації та мінімізація суб’єктивної вітальності. 

Отже, аналіз розробки проблеми суб’єктивної вітальності в зарубіжних джерелах дозволяє говорити 
про дві чіткі тенденції в розумінні людини і суб’єктивної вітальності. 

Перша представлена позицією Е. Десі, згідно з якою, цінною є як вітальна, життєва сила, так і 
людина, а суб’єктивна вітальність – важливий індикатор міри відповідності природи людини (її 
властивостей) діяльності, яку вона здійснює. 

Обмеженість можливостей конкретної наукової методології не дозволила Е. Десі та його однодумцям 
вийти на рівень вивчення цілісностей, що розвиваються, подивитися на людину і Живе як на автономні 
полісистеми, що постійно взаємопов’язані. У контексті цього зв’язку вони відкривають безліч своїх 
властивостей, а в процесі своєї діяльності демонструють наскільки їм вдалося встановити відповідність 
між тим різним, що в них існує, потребує розвитку. Враховуючи те, що цілісність будь-якої системи 
забезпечується зв’язаністю її властивостей, які актуалізувалися, стає очевидним, що рівень суб’єктивної 
вітальністі свідчить про міру урівноваженості як в самій системі, так і цієї системи з оточуючими її 
іншими системами. 

Друга тенденція пов’язана з напрацюванням Р. деЧармса , який прагне вважати людину, яка сама в 
собі формує уявлення про ціль своєї поведінки, діяльності, первісною порівняно з життєвою силою, яка 
представляє іншу полісистему (Живе). У такому контексті саме людина – мета, а життєва сила – засіб для 
досягнення цілі. Якщо людина – першопричина своєї поведінки, все робить за своєю волею, то й 
відповідальність за здійснене несе в повній мірі. Інакше кажучи, все людина робить, насамперед, для 
себе. Кінцева її ціль – це досягнення оптимального рівня її розвитку. Очевидно, посилення суб’єктної 
тенденції в осмисленні феномену суб’єктивної вітальності. В свою чергу, суб’єктивна вітальність 
потрапляє у розряд психологічний властивостей людини. 

Отже, представники зарубіжного (переважно соціопсихологічного) напрямку вивчення проблеми 
суб’єктивної вітальності вважають, що людина почуває себе найбільш вітальною, а, значить, і 
життєстійкою у випадку, якщо вона – першопричина, а не "пішак" в руках долі (фатуму) або волі інших 
людей, відповідно чинники, які примушують її почувати себе здатною до організації й ініціації дії, 
будуть тісно пов'язані з відчуттям суб'єктивної вітальної енергії. 

Аналіз та осмислення соціально-психологічних теорій самодетермінації (Е. Десі, Р. Райан), теорії 
особистісної причинності (Ф. Хайдер, Р. деЧармс) та теорії компетентності і мотивації ефективності 
(Р. Уайт) дозволяє зробити певні висновки: 

1. Постулюються ідеї про наявність у людині природжених здібностей і можливостей для здорового і 
повноцінного життя, високої мірі життєстійкості. 

2. Визнається існування вродженого людського потенціалу, що визначає зростання, інтеграцію і 
здоров'я, ефективне функціонування індивідів, груп і співтовариств [22: 74]. 

3. Постулюється вроджена потреба в реалізації цього апріорного потенціалу, необхідного не тільки 
винятково для самої людини, а й для досягнення внутрішньо особистісної та міжособової узгодженості 
[23: 275]. 

4. Індивіди, передусім, прагнуть до розвитку своїх інтересів і здібностей [21: 242]. 
5. Якість і міра розвитку цього потенціалу пов’язується із досягненням компетентності, завдяки 

самодетермінації і збалансованому співіснуванню з людським оточенням, як наслідок – зміцнення 
вітальності. 

6. Вітальність розглядається як суб'єктивно сприйнятий стан, що відображає повноту життєвих сил і 
енергії людини. 
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7. Самодетермінація (автономія), компетентність (майстерність) визначаються як умови, що сприяють 
здоровому розвитку та зміцненню суб’єктивної вітальності, тому що завдяки здібності вибирати та мати 
вибір (самодетермінація) людина діє не на основі зобов'язань або примусів, а на основі усвідомлення своїх 
потреб і зіставлення із зовнішніми умовами, що дозволяє людині бути гнучкою в управлінні власними 
взаємодіями з середовищем, що, в свою чергу, зберігає і розвиває її особовий потенціал життєзабезпечення, 
не порушуючи збалансованості когнітивних структур та взаємостосунків з оточенням. 

8. Підкреслюється, що соціальне середовище не повинно перешкоджати розвитку життєзабезпечувальних 
потреб і вітального потенціалу людини. 

9. Міра розвитку базових потреб людини (в самодетермінації, компетентності, в взаємозв’язку з 
іншими) корелює з психологічним благополуччям, до якого прагне особа. 

10. Суб’єктивна вітальність визнається індикатором психологічного благополуччя особистості. Ця 
енергія співвідноситься не лише і не стільки з фізичним станом людини, скільки з його психологічним 
самовідчуттям. 

Незважаючи на потужний розвиток теорій внутрішньої мотивації, визнання вродженості вітального 
потенціалу (суб’єктивної вітальності), усвідомлення його активної природи, визначення необхідних умов 
для цього, представникам соціопсихологічного напрямку не вдалося подолати розірваності між різними 
рівнями буття людини як цілісної системи. 

Визнаючи інтенціональність внутрішньої мотивації, вони спрямовують її націленість на розвиток 
психофізичних властивостей людини, тим самим нейтралізують творчий її потенціал. При цьому, 
акцентують увагу значною мірою на зв’язку "суб’єктивна вітальність – адаптаційний потенціал", ніж на 
зв’язку "суб’єктивна вітальність – особовий потенціал". 

Залишається відкритою проблема осмислення підвалин потреб людини в самодетермінації, 
автономності, компетентності, самоздійсненні, як і проблема пошуку і застосування нових методів для 
пізнання нерефлектованих пластів людського буття. 

Результати аналізу розглянутих концепцій в контексті вивчення проблеми суб’єктивної вітальності 
свідчать про те, що екзистенціальний досвід не гомогенний, він постає конгломератом емоційно-
вольових не- і допрекативних фігур і фігур предикативних, з приводу концептуалізації яких доречно 
потурбуватися про лінію розширення виразних ресурсів традиційної логіки. Оскільки повна рефлективна 
опрацьованість духовного досвіду, мотивацій поведінки і її передумов покриває вельми вузький обрій 
раціонально-логічного дискурсу, відносно нерефлектованих пластів важливо ставити питання про 
характерні прийоми їх ідентифікації. В якості подібних видовизначаючих механізмів ідентифікації 
нерефлектованих комплексів інтелектуальної, емоційної, моторної природи вкажемо на такі: 
патірципацію, синхронію, емпатію, мультіплікацію, фундаменталізацію, ідентифікацію, реконструкцію, 
екстраполяцію, гіперболізацію [24: 124-132]. 

Узагальнюючи результати дослідження проблеми сутності життя, пояснення життєвих процесів, 
осмислення суб’єктивної вітальності та форм її прояву, звернемо увагу на проблему парадоксальності 
системного мислення. Системному мисленню властива внутрішня суперечність, яка виявляється в 
парадоксі цілісності і парадоксі ієрархічності [25]. Парадокс цілісності має на увазі, що при аналізі 
системи її необхідно розчленувати, але при цьому зникають властивості цілісності системи. Парадокс 
ієрархічності полягає в необхідності опису системи як елементу надсистеми і так далі. У свою чергу, для 
опису системного мислення, як такого, так само доводиться використовувати несистемні поняття. 

Проектуючи це на людину, маємо: людина не лише живе, а й дає собі звіт в своєму житті. І саме тому, 
що вона дає собі звіт у своєму житті, вона може жити не як їй доведеться, а як їй хочеться. Із власних 
міркувань над фактами вона створює собі живе уявлення про блага життя і крізь призму цієї уяви оцінює 
своє дійсне положення в світі і визначає себе до творчої діяльності. Наскільки саме дійсність не 
збігається з її уявленням про благо життя, вона не задовольняється нею і прагне змінити і пристосувати її 
до задоволення своїх потреб.  

Як свідчить історія, зміст людського життя насправді ніколи не відповідає тому принципу 
(задоволення, утилітарності особистого та суспільного життя, доброчинності), в ім'я якого цей зміст 
створюється людьми, тобто принципу блага життя. І ця постійна невідповідність постійно змушувала 
людей звертатися до якнайточнішого визначення самого принципу, а сьогодні знову замислитися над 
змістом самих понять "життя", "живе", "людське життя", "суб’єктивна вітальність", "життєздатність" і 
характеру зв’язку людини з живим, з Універсумом. 

Отже, проведений аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення феномену суб’єктивної 
вітальності дозволив нам сформулювати аспекти нашої гіпотези, а саме:  

1. Життя – це субсистемне буття, в якому кожна система здійснює своє буття за якоюсь колективною 
моделлю, в яку вона завжди включена і яка утворює простір її самоздійснення. 

2. Живе – це суще, яке володіє здатністю рухатися від себе. 
3. Людина (система) – частина Універсуму (надсистема), яка сформувалася під впливом всієї 

сукупності нескінченної множинності багатьох зв’язків, явищ Всесвіту, тобто всієї його цілісності. Тому 
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людина володіє здатністю сприймати всю цілісність Всесвіту нескінченно багатьма шляхами, через 
призму своєї, людської цілісності. 

4. Динаміка суб'єктних властивостей в структурі особистості виявляється в становленні здатності 
бути суб'єктом на всіх рівнях його організації і спричиняє за собою зміну властивостей індивідуальності 
як багаторівневої системи, починаючи із специфіки окремих властивостей і закінчуючи зміною цілісної 
структури. 

5. Людині від народження властива любов до життя (філоменологічність), що зумовлена належністю 
людини як до Живого, так і до Універсуму. 

6. Динаміка суб'єктних властивостей у процесі становлення людини може відбуватися як у напрямку 
розвитку творчої, так і деструктивної суб'єктності, будучи цілеспрямованим, системно організованим 
процесом, позитивний вектор якого може бути посилений, якщо розроблена концептуальна модель 
становлення людини як багаторівневої, такої, що саморозвивається системи, що проявляє здібність до 
самодетермінації за рахунок формування філоменологічності як інтеграційної (системної) 
характеристики людини. 

7. Виявлені ознаки філоменологічності, що виявляються в структурі всієї ієрархічної організації суб'єкта і 
в конституційно-континуальному просторі гуманістичної традиції, в т. ч. і слов’яно-української. 

8. Філоменологічність є найбільш значимою з генеральних цінностей нашої культури, істотна 
властивість української людини. З неї виводяться інші цінності й елементи образу життя, які створюють 
найбільший соціальний комфорт для української людини. Українська гуманістична традиція як 
сукупність регулювальників діяльності людини в постійно змінному світі сприяє ресурсозбереженню і 
самоздійсненню української людини (носій українського типу світобачення), пропонуючи засоби, 
методи, механізми збереження і розвитку її особового потенціалу. 

9. Суб’єктивна вітальність – це пробуджені в процесі активного взаємозв’язку вітальні сили людині, 
які не просто існують в суб’єкті, а проявляються як адаптаційний і особистісний потенціал, реалізація 
якого необхідна для здійснення людини в унікальності людської цілісності і для встановлення 
відповідності між різними станами в самій людині, а також і з оточуючими її системами. 

10. Життєстійкість людини, суспільства залежить від рівня розвитку її філоменологічності, міри 
суб’єктивної вітальності. 
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Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2012 р. 

Дьяченко И. Н. Феномен субъективной витальности: теоретико-методологические 
 основания осмысления. 

В статье рассматривается феномен субъективной витальности как философская проблема и как 
предмет научно-психологического исследования. В зарубежных исследованиях субъективная 

витальность традиционно рассматривается как производная от личностной автономии и показатель 
субъективного благополучия личности. Определено, что субъективная витальность является не только 
мерой психологического благополучия, но и, главным образом, полноценным личностным ресурсом, 

уровень реализации которого зависит от степени развития любви человека к жизни. 

Diachenko I. M. The Phenomenon of the Subjective Vitality: the Theoretical-Methodological  
Bases of Comprehension. 

The article considers the phenomenon of the subjective vitality as a philosophical problem and as a subject of 
the scientific and psychological research. In foreign studies the subjective vitality traditionally is regarded as the 

derivative of the personal autonomy and the personal subjective well-being indicator. It is determined that the 
subjective vitality is not only a measure of the psychological well-being, but, above all, the valuable personal 

resource, the realization measure of which depends upon the person's love development level to life. 
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АМЕРИКАНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ: ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В ПРОСТОРІ НАРОДЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

Проаналізовано пошуки американського народу власного самостійного культурного обличчя у всіх 
сферах духовного життя, історію формування ґрунтовних ознак та форм виявлення його 
національного мислення і національного характеру. На фоні історичної реальності виявлено 
складнощі формування домінантних рис американської самобутності в художній культурі. 

Розглянуто пуританську етику в якості формуючого компоненту розвитку індивідуалістичних та 
підприємницьких рис характеру американця. Охарактеризовано основні етапи розвитку 

національної самосвідомості американців, масштаби якої вплинули на перетворення США у 
могутню визначальну силу світового культурного простору. 

Однією із найважливіших актуальних сфер культурологічних інтересів є аналіз регіональних 
особливостей розвитку людської культури з виявленням специфіки основ формування, розвитку і 
закріплення етнонаціональних способів і форм самовизначення і самовиявлення певного народу, нації. 
Мета статті – дослідження історичного і культурного шляху формування і затвердження національних 
особливостей американської культури, американського способу життя і мислення, їх виявлення в різних 
сферах духовного життя американського народу. 

Розвиток західноєвропейського суспільства в XVII столітті був означений подіями світового масштабу. 
Як відомо, на початку XVII століття в Англії посилилася політична опозиція, що виступала за розвиток 
буржуазних відносин у країні. Духовною зброєю супротивників існуючої влади став пуританізм – місцевий 
різновид кальвінізму. Їхня доля склалася так, що переслідувані й офіційною англіканською церквою й 
традиційними пуританами, не маючи можливості відкрито пропагувати свою віру, вони змушені були 
тікати до Голландії, звідки на кораблі "Мейфлауер" здійснили свій відомий переїзд до Америки. 

Нова Англія уявлялася колоністам з'єднуючою ланкою між історією західноєвропейського світу й 
майбутньою реалізацією божественного припису для всього людства. Пілігрими привезли до Америки не 
лише теологію пуританства, а і його соціальні ідеї. Важливе значення в розвиткові американського 
суспільства відіграла теорія конвенанту, яка містила принцип демократичної держави й демократичної 
церкви. Пуританська етика, основу якої становила ідея призначення, найкращим чином відповідала 
соціальним потребам поселенців. Неординарність умов життя, інтереси життєспроможності общин і 
окремих сімей з необхідністю виховували дух солідарності та співробітництва шляхом формування 
єдиного суспільного ідеалу, уніфікації норм і стандартів поведінки, способу мислення. При всій 
відданості таким традиційним моральним принципам, як повага до економічного й політичного 
авторитету, патріотизм, схильність до різного роду "кооперативності", поселенці сповідували 
самовираження та самобутність як найвищу заповідь. Пуританська етика відповідно до розуміння 
повсякденної праці як виконання божественного припису виконувати певні обов'язки санкціонувала 
рівноцінність у соціумі кожного індивіда. Таким чином, формувалася трудова етика успіху – аскетизм, 
відданість професії, покликанню, бережливість, опора на власні сили, що в подальшому стала 
формуючим компонентом розвитку національної самосвідомості, індивідуалістичних та 
підприємницьких рис характеру американця. 

Америка з часів колонізації уявлялася континентом необмежених можливостей. Соціальні і культурні 
зв’язки перетворилися на засіб досягнення особистих цілей, таким чином збільшуючи ступінь 
індивідуальної свободи. Ситуація об’єктивно вимагала від колоністів вміння самостійно приймати 
рішення. Розмисли М. Монтеня, Піко делла Мірандоли про сутність, призначення людини-творця, її 
гідність і можливості свідомого самовизначення, на фоні тогочасної історичної реальності залишалися б 
ідеологічною програмою, якби не Новий Світ. 

Цінності пуританізму, які були означені ще в період ранньої колонізації, стали формуючими 
компонентами розвитку національної самосвідомості американців, соціальних настановлень, 
загальносвітоглядних позицій, процесу їхньої самоідентифікації. Характер імміграції, боротьба за існування в 
умовах Північноамериканського континенту спричинили превалювання проблем виживання та пов'язаного з 
ними духу практицизму. Утилітаристський підхід, властивий американській свідомості, дався взнаки як в 
освіті, так і у мистецтві, яке розглядалося тільки в його "прикладному" значенні. З точки зору пуритан – будь-
який вид художньо-творчої діяльності, не пов'язаний з поширенням богословських істин та завданнями 
необхідності освоєння континенту, був аморальним і безцільним марнуванням часу. Літературний розвиток 
Нового Світу, зберігаючи деякі загальноєвропейські культурні традиції й продовжуючи певні художні 
тенденції, вирізняється суттєвою своєрідністю. Джерела колоніальної літератури пов'язані, передусім, з 
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виникненням і розвитком письмових жанрів, а не з усною народною творчістю, як це було характерно для 
давніших світових культур. Вплив американської дійсності зумовив панування проповідницької літератури, 
різного роду історичних хронік, мемуарних і природничих творів. На відміну від європейської літератури, 
художні цілі тут мали другорядне значення, до того ж бракувало легендарно-міфологічного плану як 
формоутворюючого елементу. Специфічним був і розвиток американської музичної культури. Особливості 
соціального устрою, етнорелігійний склад населення перших колоній зумовили, з одного боку, строкатість і 
незвичайність фольклору, з іншого – перевагу англокельтських музичних традицій, культової музики. 
Музикування обмежувалося виконанням псалмів, морально-дидактичних, ліричних і патріотичних гімнів. Для 
них була характерна усна форма. Як у церковній, так і у світській музиці панував протестантський хорал. 
Художньо-естетичні орієнтації поселенців обмежувалися жорстокими реаліями існування в ситуації 
набування початкового досвіду колонізації. 

ХVIII ст. в американській історії – час формування нової великої нації. Час її народження припадає на 
ситуацію соціально-економічного піднесення, викликаного розвитком буржуазних відносин, які торкнулися 
всіх сфер колоніального життя. Своєрідність "американської" ситуації полягала в тому, що формування 
єдиної нації перепліталось як з боротьбою за визволення від колоніальної залежності, так і зі зростанням 
демократичного руху в колоніях, боротьбою за політико-економічні зміни у внутрішньому житті. 

В складній ситуації панування теології протестантизму, церковного догматизму закладаються основи 
прогресивної американської суспільної думки (Т. Джефферсон, Т. Пейн), яка, апелюючи до сили 
людського розуму, спрямовувалася до соціального прогресу, буржуазно-демократичних перетворень. 
Затвердження і впровадження демократичних ідеалів не зменшувало, порівняно з європейцями, загальної 
релігійності американців. Буржуазне просвітництво, яке почало оволодівати розумом американців, поки 
що не панувало загалом в інтелектуальних сферах. Так, система вищої освіти, колоніальна наука 
залишаються під наглядом церков різного напряму, священнослужителі становили значну частину 
освіченої еліти суспільства. 

Потреби економічного і соціального прогресу стимулювали розвиток науково-технічних знань. Вони 
стали важливою складовою культури майбутньої американської нації. Відомий практицизм місцевого 
менталітету зумовив першочерговий розвиток прикладного знання, головним критерієм якого була 
корисність. Строкатість національного складу емігрантів, вплив мовної культури аборигенів визначили 
своєрідність колоніального мовлення, на ґрунті якого сформувалася єдина, відмінна від англійської, мова 
з великою кількістю неологізмів, сленгових елементів, специфічною вимовою. 

Своєрідним поєднанням європейської, африканської та індіанської культур постає художня культура 
цього періоду. Прагматизм культурної свідомості американців зумовив виникнення й масову 
популярність портретного живопису XVII-XVIII століття, які відмічені суттєвим явищем в 
американській культурі – створенням одного з найцікавіших різновидів американського фольклору – 
його афроамериканського або негритянського елементу. Склавшись у результаті поєднання 
англокельтських та африканських музично-стилістичних рис, негритянська музика стала в майбутньому 
джерелом виникнення специфічно американських жанрів – спірічуелсу, блюзу та інших. 

Ідеологія Просвітництва була могутнім стимулом розвитку культури, національної самосвідомості. 
Характерне з часів існування перших колоній переконання у винятковості шляхів суспільно історичного 
розвитку Америки та її ролі у світовій історії в період завоювання незалежності міфологізувалося в 
народній свідомості в образі нової держави-республіки – великого експерименту, який втілить надії 
всього людства про досконале, вільне і справедливе суспільство, кульмінаційного пункту біблійного 
"виходу". У вирішальний період американської історії знову далася взнаки релігійна зорієнтованість 
масової політичної свідомості. 

Конституцією 1787 року, найпрогресивнішою для того часу, завершилося створення США. 
Утверджуючи в Америці передовий республіканський устрій, Декларація про незалежність і Конституція 
відкрили новий етап розвитку США. Ці документи, філософія, закладена в їх основу, з європейськими і 
власними історичними коренями, назавжди залишилися народною американською святинею. Але – 
святинею, знавцем якої є кожний, що дозволяє йому трактувати її на свій розсуд. В якості одних із 
головних символів американської демократії вони були і є для американців втіленням стабільності у 
нестабільному світі, стратегією регуляції порядку у суспільстві на незмінній демократичній основі. 

Інтелектуальним і фізичним народженням США стало XVIII століття. В його останній третині 
склалися суттєві фактори, необхідні для формування нації та її культури – спільність територій, мови, 
економічних інтересів, деякі елементи соціально-психологічної й духовної єдності. Складаються 
домінантні риси американської самобутності. Серед яких однією із найсуттєвіших став індивідуалізм. 
Підвалини останнього закладаються, як відомо, попереднім розвитком західноєвропейської цивілізації 
(наприклад, британська Хартія Вільностей XIII століття). Індивідуалізм як національна риса 
американського характеру постає в якості провідного суспільно значущого явища особливого ґатунку. В 
американській системі цінностей саме індивідуалізм визначає суспільно-громадські, соціально-політичні, 
економічні та інші діяльнісні форми самовиявлення і самоствердження американця. Сформований на 
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теренах європейської культури індивідуалізм на американському ґрунті став центральною ланкою, що 
об’єднувала і визначала систему життєвих орієнтирів, яка набула форми культу, до якого належали, 
якому вклонялися і з месіанською заповзятістю намагалися розповсюдити. Налаштованість на успіх та 
його здобуття шляхом прикладання власних індивідуальних зусиль і можливостей, підприємницької 
енергії та здорового глузду, культивування особистого простору поряд зі схильністю до кооперації, 
асоціацій виявлялося у всіх сферах життєдіяльності американців, її динаміці. Прагнення бути 
ефективним, заповзятість, наполегливість у досягненні поставлених цілей підкріплювалися морально-
етичними орієнтирами протестантизму. Формується тип людини, успіх і благополуччя якої визначає 
загальний культурний прогрес. Цей прогрес першочергово пов’язаний з матеріальним економічним 
зростанням та демократичними перетвореннями суспільства. 

Утвердження державної незалежності з необхідністю передбачало досягнення незалежності в 
духовній сфері, отож національна самосвідомість перебувала в активних пошуках форм художнього 
самовираження. У живописі тривав розвиток мистецтва портрету, розквіт якого надихався 
просвітницькими ідеалами рівності і незалежності особи. З’являються твори високого художнього 
ґатунку з місцевим колоритом, без сліпого наслідування англійських зразків (Б. Вест, Дж. С. Коплі). Їх 
художньо-естетична цінність визнавалася європейськими поціновувачами мистецтва. Війна за 
незалежність супроводжувалася розквітом національного живопису, в якому поєднувалися реалізм, 
історизм з романтичною патетикою образів (Ч. Стюарт, Дж. Трамбул). Розвивається графіка та 
мистецтво газетно-журнальної карикатури. Все підпорядковується намаганням уславити характер, 
гідність, незалежність, героїзм американців. 

Просвітницькі ідеали демократії та республіканізму стимулювали розвиток світської літератури. 
Громадянська лірика Ф. Френо, епічні поеми Т. Дуайта відображали героїку часу. Піднесення музичної 
народної творчості подарувало велику кількість патріотичних пісень, маршів. Розвивається професійне 
мистецтво композиції (Б. Карр, Дж. Х'юїт), хоча порівняно з народною музикою в ньому менше виявився 
оригінальний та неповторний американський феномен. Завдяки секуляризації освіти, розвиткові 
фундаментальних наук, природознавства, юриспруденції, медицини формувалася інтелектуальна 
національна еліта. 

Події кінця ХVIII – початку XIX століття прискорили процес національної консолідації, формування 
загальноамериканської культури, оформлення найхарактерніших ланок внутрішньополітичної структури 
і позицій зовнішньої політики США, їхнього загальнонаціонального напряму. Експериментально-
емпіричний підхід до життя американців своєрідно поєднується з їх схильністю до різного роду 
узагальнень, що торкалися ідеологічної сфери (провіденціалістських ідей, месіанства, вибраності). В той 
же час, виховання американського характеру і стилю мислення однією із найглибоких, відпрацьованих 
систем – кальвіністською теологією – відбилося у схильності до систематизації. Все це визначило 
основні складові американського зовнішньополітичного досвіду. Він ґрунтувався на ідеях підтримки 
балансу протилежних національних інтересів задля загального міжнародного порядку. Ця підтримка 
вважалася моральним обов’язком. Політика "балансу" стала однією із форм американського 
ізоляціонізму, що на різних історичних етапах розвитку американської держави виявлявся в більш або 
менш активних формах. Ізоляціонізм не був будуванням "залізної завіси" від усього світу. Але – 
ствердженням невходження у будь-який союз, що зв’язує свободу дій і розвитку американської нації і 
держави. Це передбачало також і відмову (при наявності вищезгаданих причин) від обов’язкового 
дотримання зобов'язань по відношенню до інших націй і держав. Із завоюванням незалежності віра в 
особливу місію Америки стала важливим фактором формування американського націоналізму. 

Ідеї національної винятковості знайшли своєрідне відображення в художній культурі цього періоду. 
Успішне завершення війни за незалежність, проголошення демократичних свобод стимулювали 
формування романтичного способу світосприйняття і відповідно – методів його художнього відтворення. 
Американська художня культура починає позбавлятися комплексу провінціалізму, пропонуючи твори 
високого ідейно-естетичного ґатунку. Якщо національний геній дещо раніше виявляв себе, передусім, в 
економічному прогресі, то в цей період саме духовна еліта стала своєрідним резонатором мінливості буття. 
Європейські форми наповнювалися новим змістом. Розвиваються жанри сатиричного (Г. Брекенридж), 
готичного і фантастичного (Ч. Б. Браун) романів. Закладаються традиції реалістичної літератури (М. Твен). 
Ці твори стають популярними в Європі. В надрах американської національної літератури формуються нові 
літературні жанри, які знаходять велике коло наслідувачів в Європі (детективи Е. По). Ідеали Декларації та 
реалії дійсності оригінально відобразилися в характерній для романтизму антитезі природності і цивілізації, 
минулого і сучасного, безхитрісної, людяної та патріархальної Америки, її буржуазної сучасності з 
брутальним меркантилізмом та браком поетичності. Літературна творчість Н. Готорна, Г. Торо, 
Г. Мелвілла, Ф. Купера, Г. Лонгфелло, віддзеркаливши умонастрої епохи, стала частиною класичної 
спадщини американської нації. Пожвавлюється музичне життя. Створюються музичні товариства, 
організуються концерти професійних музикантів. Залишаючись переважно сферою аматорів, розвиваються 
світські жанри інструментальної і вокальної музики. 
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Природно, що боротьба за буржуазно-демократичні перетворення передбачала розвиток в сфері 
освіти. Зацікавленість в освічених національних промислових кадрах стимулювала розширення змісту 
навчання за рахунок уведення, окрім класичних і теологічних дисциплін, політехнічної освіти, розвиток 
трудового, фізичного та естетичного виховання. Також невипадково в цей час спостерігається неабиякий 
"вибух" вітчизняних винаходів: відкриття принципу взаємозаміни деталей машин Е. Вітні (масове 
виробництво стандартних механізмів), винахід гуми Ч. Гудітром, пароплава й підводного човна 
Р. Фултоном, телеграфного зв'язку Дж. Генрі та С. Морзе. Наприкінці XIX століття в США раніше, ніж в 
інших країнах оформлюється система загальної безкоштовної початкової освіти і розпочинається процес 
переходу до неповної середньої освіти. Система приватних і державних учбових закладів, прийняття 
багатьма штатами закону про загальну середню освіту значно підвищили масовий рівень освіченості 
американського населення. Освіта визнається однією із головних умов забезпечення особистого успіху, 
підвищення матеріального статку і суспільного статусу. Вища освіта орієнтується на вузьку професійну 
спеціалізацію і практичність знань. 

Патетика індустріалізації вплинула на утвердження в масовій свідомості уявлення про необмежені 
можливості самоактуалізації та самовираження особистості. Культура досягнення особистого успіху 
репрезентує прагнення до матеріального благополуччя, психологію збагачення і рівність можливостей як 
романтизований варіант духовності, формуючи головний міф американської нації "американську мрію". 
Схильність до матеріальної вигоди своєрідно поєднуються з релігійним моралізмом. Релігія набуває 
функціонального, прагматичного характеру. Працелюбність, успіх у бізнесі, особисті якості громадян, 
схвалені Богом, винагороджуються матеріальним розквітом країни загалом. 

"Американська мрія", ґрунтуючись на культивуванні такої важливої риси національної психології, як 
індивідуалізм, із необхідністю передбачає конформізм. Суспільний шлях розвитку Америки з 
колоніальних часів зумовлював добровільну адаптацію й підкорення певним стандартам та схемам 
поведінки. Вплив часу не змінив головного в американському характері – індивідуальна свобода, 
особистий успіх не повинні торкатися загальновизнаних соціальних норм і принципів. Не випадково в 
подальшому у масовій свідомості формується образ "середнього американця". 

Друга половина ХІХ століття відзначена напруженими пошуками самостійного національного 
культурного обличчя у всіх сферах духовного життя. Філософія, збагачена елементами 
континентального інтелектуального досвіду, відокремлюється від богослов’я, демонструючи широку 
світоглядну палітру – від трансценденталізму Емерсона, школи "шотландської філософії" (варіанту 
філософії "здорового глузду" на релігійній основі) до прихильників філософії еволюціонізму та 
німецького класичного ідеалізму. Відрізняючись від європейської більш тісним зв’язком з соціальною 
дійсністю, вона надавала європейським ідеям свою власну трактовку. Суттєво урізноманітнюється 
художнє життя. Вважаючи себе прихильниками європейських традицій, художники відпрацьовують свій 
стиль. Знаходження між двома світами – Новим і Старим, Америкою і Європою – стає провідною темою 
художніх творів і розмислів. Пошук і затвердження національної своєрідності набувають усвідомленого 
цілеспрямованого характеру, європейський вплив перестає бути домінуючим. Мистецтво знову 
знаходить свого героя, в якому втілилась "американська мрія". Естетико-психологічні, соціально-
політичні потреби американця зумовили розквіт літератури "успіху". Незважаючи на існування творів 
Е. По, Г. Мелвілла з властивим їм критичним поглядом на світ, більшість сучасників прихильніше 
ставилися до творчості Т. Флінта, Е. Габбарда, Г. Олджера. Монополія "олджеризму" в літературі 
відповідала ідеології "простої" людини, котра зробила себе сама, її настановленню на успіх, стала 
складовою національної свідомості американців. 

На перетині двох століть гостро постала проблема демократизації мистецтва. Творчість 
В. Д. Хоуелса, Ф. Норріса, Дж. Лондона, Е. Глазго, Т. Драйзера затверджує панування натуралізму в 
американській романістиці. Їх об’єднувало бунтарство проти другорядного, салонного, ідеалістично-
романтичного і пошуки порядку у світі без прикрас. Американська поезія цього періоду всупереч 
стереотипам відносно американського способу мислення демонструє широкий діапазон сили 
психологічної лірики (твори Е. По, В. Вітмена, Р. Фроста, В. Стівенса). В образотворчому мистецтві 
зростають реалістичні тенденції (Т. Саллі), з’являються імпресіоністські мотиви (Д. М. Вістлер). У 
другій половині століття розвивається політична графіка. В професійній музиці превалює еклектика та 
орієнтація на європейські традиції (переважно німецькі). Вітчизняні опери й симфонії (творчість 
У. Фрайя, Дж. Брістоу) поступалися популярністю менестрельному театру. З'явившись на основі синтезу 
негритянського фольклору та англійської баладної опери, він став попередником специфічно 
американського жанру XX століття – мюзиклу. Тим самим підтвердилося характерне для трьохсотрічної 
американської музичної культури виникнення справді національного й самобутнього саме у сфері жанрів 
народної музики. Багаточисленні концертні, хорові об’єднання, філармонічне товариство, постійний 
оперний театр (Метрополітен-опера), музичні учбові заклади – все це ознаки нових акцентів духовних 
потреб американців. В театрах поряд з творами англійських драматургів (переважно Шекспіра) 
ставляться п’єси американських авторів (Г. Годфрі, В. Данлепа, Б. Хоуарда, Ф. Брет-Гарта). 
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Таким чином, наприкінці ХІХ століття в історії Сполучених Штатів закінчується ера народження й 
змужніння великої цивілізації, її матеріальної й духовної культури, закладаються ґрунтовні ознаки 
національного мислення і характеру американського народу. 

 
Матеріал надійшов до редакції 04.04. 2012 р. 

Живоглядова И. В. Американский менталитет: формы проявления в пространстве рождения 
национальной культуры. 

Анализируются поиски американского народа собственного самостоятельного культурного лица во всех 
сферах духовной жизни, история формирования фундаментальных особенностей и форм проявления его 
национального мышления и национального характера. На фоне исторической реальности выявлены 
сложности формирования доминантных черт американской самобытности в художественной 
культуре. Рассмотрена пуританская этика в качестве формирующего компонента развития 
индивидуалистических и предпринимательских черт характера американца. Характеризуются 

основные этапы развития национального самосознания американцев, масштабы которого повлияли на 
превращение США в могущественную детерминирующую силу мирового культурного пространства. 

Zhyvogliadova I. V. The American Mentality: the Shape Detection in the Space Birth of the National Culture. 

This article analyzes the American people's search of their own cultural self-face in all aspects of the spiritual 
life, the formation of signs and forms to identify its national thinking and national character. Against the 

background of the historical reality the difficulties of forming the dominant features of the American identity in 
the art culture are marked out. The Puritan ethics is considered as a forming developing component of the 

Americans' individualistic and entrepreneurial character traits. The main development stages of the Americans' 
national consciousness, the extent of which influenced on the USA conversion into the powerful defining strength 

of the global cultural space, are characterized. 



 

© Ковтун Н. М., 2012 
31 

УДК 316.6 
Н. М. Ковтун, 

кандидат філософських наук, доцент кафедри 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ДЕСТРУКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІНДИВІДА І СУСПІЛЬСТВА 

У статті проаналізовано співвідношення соціальної активності й елементів деструктивної поведінки в 
діяльності людини. Значну увагу присвячено вивченню понять "активність", "діяльність", "соціальна 

активність", "соціальна деструктивність", ″доброякісна агресія″, ″злоякісна агресія″. Аналіз соціальної 
деструктивності відбувається у контексті дослідження інстинктивістського, психоаналітичного, 
біхевіористського, інтроспективного підходів до розуміння природи і сутності соціальної активності 
людини. Особливу увагу зосереджено на дослідженні інтерпретації соціальної деструктивності як 

специфічно людської націленості на абсолютне панування над іншим індивідом чи соціальною групою в 
напрацюваннях Е. Фромма. 

Процес радикального реформування суспільства неможливий без продукування високого рівня 
соціальної активності індивіда і суспільства загалом. У контексті цього важливого значення набуває 
дослідження і вироблення модерних нетрадиційних форм соціальної активності. Рівночасно істотного 
аналізу потребує і дослідження деструктивної складової соціальної активності, яка спрямована на 
руйнування й дестабілізацію соціальних зв’язків. 

Аналіз деструктивності людини став предметом аналізу представників різних наукових дисциплін – 
філософії, соціальної філософії, соціології, психології, педагогіки. Осмислення феномену деструктивності 
стало основою наукової зацікавленості представників інстинктивізму, психоаналізу, біхевіоризму. Великий 
внесок у дослідження виявів деструктивності у поведінці людини здійснив Е. Фромм. Однак, загалом в 
науковій літературі зацікавленість науковців зосереджувалася переважно на дослідженні універсальних 
виявів деструктивності людини. Натомість соціальна деструктивність не стала предметом системного 
наукового аналізу. 

Метою дослідження є аналіз феномену деструктивності як складової соціальної активності індивіда і 
суспільства. 

Дослідження соціальної деструктивності неможливе без визначення змісту таких понять, як 
"активність", "діяльність", "соціальна активність", "доброякісна агресія", "злоякісна агресія". У літературі 
склалося неоднозначне розуміння поняття "активність". За першим підходом активність розглядається як 
поняття ширше за обсягом, порівняно з поняттям "діяльність". У такому розумінні активність не тільки 
властива усій різноманітності біологічних організмів, вона є їх атрибутивною ознакою. Активність 
супроводжує зародження і розвиток, самозбереження і самовідтворення організмів. Поряд з цим діяльність 
постає як специфічна форма активності людини, спосіб реалізації її здібностей, втілення її активного 
ставлення до природи і суспільства. 

У межах другого підходу активність розглядається як поняття вужче за обсягом відносно поняття 
"діяльність". У такій інтерпретації активність постає мірою діяльності, ступенем її інтенсивності. Саме з 
огляду на це вживаються поняття "активна діяльність", "активна поведінка", "активна участь". У такому 
контексті активність розглядається як системна соціальна якість, у межах якої відображається не лише 
активне ставлення людини до суспільства, а й рівень взаємодії індивідів, малих та великих соціальних груп 
як суб’єктів суспільних відносин. Сутнісними ознаками соціальної активності є орієнтація особистості на 
прагнення впливати на соціальні процеси, націленість змінювати, трансформувати або зберігати існуючий 
соціальний стан. 

Рушійними силами і регуляторами соціальної активності індивіда і суспільства загалом можуть бути 
внутрішні і зовнішні чинники. Зазвичай, якщо до внутрішніх чинників соціальної активності відносять 
індивідуальні і суспільні потреби, інтереси, мотиви, то зовнішні чинники позначені конформістським 
характером, який зумовлюється впливом зовнішніх умов, тиском соціальної групи чи суспільства загалом. 
Однак, у переліку чинників активності основна увага сконцентрована на дослідженні раціонально 
зумовлених, а не на ірраціональних чинниках, які часто є рушійною силою соціальної активності. До таких 
можна віднести воління, прагнення, емоції, інстинкти, інтуїтивні стани. Водночас, виходячи зі сфер 
суспільного життя, соціальна активність поділяється на економічну, політичну, правову, моральну, 
релігійну, національну, духовну, культурну. Якщо брати за основу ймовірні результати соціальної 
активності, можна виділити прогресивну, регресивну й інгресивну активність. 

Соціальна активність може набувати деструктивного руйнівного характеру. Під соціальною 
деструктивністю ми розуміємо специфічно людську націленість на абсолютне панування над іншим 
індивідом чи соціальною групою, бажання руйнувати усталені соціальні зв’язки та взаємовідносини. 
Проблема дослідження деструктивної складової соціальної активності людини аналізується в межах 
цілого комплексу наук. Якщо предметом розгляду дослідника стають інстинкти, воління, бажання, емоції 
як ірраціональна основа соціальної активності, то дуже часто він потрапляє у сферу психології. З іншого 
боку, будь-яка соціальна активність розкривається через взаємодію між індивідом, малими та великими 
соціальними групами, відтак ця проблематика небезпідставно є предметом дослідження і соціології, і 
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соціальної філософії. Межі між вказаними дисциплінами щодо аналізу соціальної активності є достатньо 
умовними. 

Значна кількість наукових досліджень, які стосуються аналізу деструктивної складової соціальної 
активності, з’явилася у ХХ столітті. Їх об’єднує спроба встановити детермінованість між ірраціональними 
джерелами і соціальними виявами людської активності. У науковій літературі сформувалося п’ять 
основних підходів щодо визначення чинників деструктивності, зокрема соціальної. Так, за твердженням 
Е. Фромма, у напрацюваннях К. Лоренца, Р. Арді, Д. Морріса, І. Ейбл-Ейбесфельда обґрунтовується думка, 
що агресивна поведінка людей, яка проявляється у війнах, злочинах, особистій дратівливості та інших 
типах деструктивної і садистської поведінки, має філогенетичне коріння [1: 13]. Якнайповніше цей підхід 
розкривається у межах інстинктивістської і рефлексологічної психосоціологій у працях У. Мак-Дугалла, 
В. Троттера, В. Томаса і Т. Веблена. Вказані автори виходять з позиції, що соціальна деструктивність 
запрограмована в людині, пов’язана з вродженими інстинктами, які очікують свого часу і місця, щоб 
втілитись у відповідні події. Соціальна деструктивність у формі соціальних заворушень, повстань, воєн 
пояснюється цими мислителями через "войовничий" або "стадний" інстинкт, інститути шлюбу і сім’ї – 
через статевий і батьківський інстинкти. 

Співзвучними до інстинктивістського підходу є психоаналітична соціальна філософія З. Фрейда та його 
послідовників [2], які соціальну активність людини пов’язують з несвідомими ірраціональними 
чинниками – інстинктами (лібідо (статевим потягом) та інстинктом самозбереження). Людину вони 
розуміли, насамперед, як біологічну істоту з вродженою здатністю до агресії, а відтак і до соціальної 
деструктивності. Натомість культура в такій інтерпретації поставала як чинник блокування інстинктивно 
зумовленої агресивності людини. Мало не всі соціокультурні феномени, від моралі й до існування самого 
суспільства, прихильники психоаналізу виводили з інстинктів. 

Певне місце інтерпретація соціальної активності людини посідає в напрацюваннях представників 
біхевіоризму (А. Бентлі, Дж. Селіоні, Б. Скіннера, Дж. Лундберга, М. Куна), які розглядали як фактор 
соціальної активності певні біологічні прагнення, рефлекси й інстинкти. Однак, на відміну від 
інстинктивізму й психоаналізу, біхевіористи настійливо зосереджувались лише на об’єктивістському 
зовнішньому спостереженні за діями людей без врахування суб’єктивних факторів. Важливе значення в 
розумінні наукової позиції біхевіористів, на думку Дж. Тернера, мало міркування про те, що зовсім не 
потрібно проникати в "чорну скриньку" людського мислення і пізнання, оскільки цілком припустимим і 
бажаним є вивчення явної поведінки людини як реакції на стимули в навколишньому середовищі [3: 285]. 
Хоча ця крайня позиція не сприймалася всіма біхевіористами, вона визначила магістральну лінію 
досліджень Б. Скіннера, праці якого здійснили вирішальний вплив на соціологічну теорію обміну. 

Радикальний біхевіоризм базується на припущенні, що неможливо довести існування свідомості 
(intelligence) іншої людини, оскільки цей факт не піддається верифікації. Як відзначає А. Шютц, засновники 
біхевіоризму ставили собі за мету пояснити реальну людську діяльність в світі. Але слабкість цього підходу 
полягає в тому, що соціальна дійсність заміщається вигаданим світом: в якості адекватних для соціальних 
наук проголошуються методологічні принципи, які хоча й виявились ефективними в інших сферах, все-таки 
неадекватні у сфері інтерсуб’єктивності [4: 98]. Хибно інтерпретуючи відкриття І. Павлова, особливо у сфері 
умовних рефлексів (які Павлов називав "фізіологією нервової системи", але жодним чином не психологією 
або соціологією), крайні біхевіористи, на думку П. Сорокіна, сприйняли вивчення фізіології нервової системи 
за психологію і соціологію і опинились перед нездоланними перешкодами на шляху пояснення й 
інтерпретації соціальних явищ в термінах цієї біологічної дисципліни [5: 182]. Якщо у сфері фізіології 
напрацювання І. Павлова, К. Лешлі були плідними, то у межах соціології, і тим більше соціальної філософії 
вони виявились безплідними і не сприяли визначенню сутності більшості соціокультурних феноменів. 

Загалом у межах біхевіоризму предметом дослідження стала не людина, не джерела і рушійні сили її 
соціальної активності, а власне поведінка людини, зокрема у соціальному середовищі. У цьому випадку 
"наука про душу", за твердженням Е. Фромма, перетворилась на науку про маніпулювання поведінкою – 
тварини і людини. Біхевіористів не цікавлять об’єктивно-суб’єктивні, зокрема ірраціональні, мотиви 
соціальної активності, їх увага зосереджена на класифікації типів поведінки й визначенні її соціальних 
стимулів. 

До четвертої групи підходів щодо розуміння соціальної активності можна віднести значну кількість 
"інтроспективних досліджень, в яких здійснено аналіз соціокультурних реалій через емоції, почуття, афекти, 
бажання, ідеї, інтереси, настанови" [5: 185]. Вивчаючи соціальні прояви цих психологічних змінних і 
пов’язуючи їх з певними соціальними умовами, інтроспективний напрямок в соціології (Г. Тард, В. Парето, 
Г. Лебон, Л. Ворд, Г. Раценхофер, Ч. Еллвуд, В. Самнер, А. Келлер, В. Томас, Ф. Знанецький, 
Л. Петражицький) призвів до напрацювання значної кількості робіт, які збагатили розуміння різних аспектів 
соціальної активності через такі соціокультурні феномени, як ізоляція, контакт, конфлікт, змагання, війна, 
адаптація, кооперація, панування, підкорення, акультурація, соціальний контроль та ін.  

У контексті дослідження деструктивності як складової соціальної активності людини особливого 
значення набувають напрацювання Е. Фромма, котрі репрезентують п’ятий підхід до розуміння соціальної 
деструктивності. На думку дослідника, інстинктивістська концепція розуміння соціальної деструктивності 
позбавляє людину від нелегкого завдання аналізу причин зростання деструктивності в суспільстві і 
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необхідності вироблення засобів для її нівеляції. У свою чергу, Е. Фромм пропонує вирізняти два різні види 
агресії [1: 16]. Перший вид є спільним для людини і для всіх видів тварин – це філогенетично закладений 
імпульс до атаки (або втечі) в ситуації, коли виникає загроза життю. Це оборонна, "доброякісна агресія", 
яка слугує справі виживання індивіда і роду. Вона має біологічні форми і прояви, припиняючись, коли 
зникає небезпека. Другий вид репрезентує "злоякісна агресія" – деструктивність і жорстокість, котрі 
властиві лише людині і практично відсутні в інших ссавців. Вона не має філогенетичної програми і не 
слугує біологічному пристосуванню. 

Вивчення поведінки тварин засвідчує, що хоча ссавці – особливо примати – демонструють значний 
ступінь оборонної агресії, вони не є ні мучителями, ні вбивцями. Якби людина була наділена лише 
біологічною пристосувальною агресією, яка споріднює її з тваринними предками, то вона, за твердженням 
Е. Фромма, була б порівняно миролюбною істотою. Але людина відрізняється від тварин саме тим, що вона 
вбивця. Це єдиний представник приматів, який без біологічних і економічних причин мучить і вбиває своїх 
співплемінників, відчуваючи при цьому задоволення [1: 17]. Це якраз і є втіленням біологічно аномальної і 
філогенетично незапрограмованої "злоякісної" агресії, яка є справжньою проблемою і небезпекою для 
виживання людського роду. Визначення сутності і умов виникнення такої деструктивної агресії якраз і 
складає головну мету дослідження Е. Фромма. 

Розрізнення доброякісної-оборонної і злоякісно-деструктивної агресії вимагає, на думку Е. Фромма, ще 
більш ґрунтовної диференціації двох категорій – інстинкту і характеру, точніше кажучи, розмежування між 
природними потягами, джерелом яких є фізіологічні потреби, і специфічно людськими пристрастями, які 
містяться в характері. За твердженням мислителя, "характер – це "друга натура" людини, заміна її 
слаборозвинутих інстинктів. Людські пристрасті відповідають екзистенційним потребам людини, які 
визначаються специфічними умовами людського існування" [1: 18]. Іншими словами, інстинкти є 
відповіддю на фізіологічні потреби людини. Натомість пристрасті, джерелом яких є характер (потреба в 
любові, ніжності, свободі, руйнуванні, садизм, мазохізм, бажання власності і влади), – це відповідь на 
специфічно людські екзистенційні потреби. Хоча екзистенційні потреби однакові для всіх людей, індивіди і 
групи відрізняються з огляду на домінуючі пристрасті. Що візьме верх в людині – любов або пристрасть до 
руйнування – у значній мірі залежить від соціальних умов. Загалом такий підхід до пояснення людських 
пристрастей Е. Фромм, на противагу фрейдівському фізіологічному принципу, називає еволюційним 
соціобіологічним принципом історизму. 

Свого часу З. Фрейд значно розширив застосування поняття сексуальності (лібідо) настільки, що більшість 
людських пристрастей, за виключенням інстинкту самозбереження, він представив як форму прояву одного-
єдиного інстинкту продовження роду. "Любов, ненависть, жадність, примхи, ревнощі, жорстокість і ніжність 
виявились насильно втиснутими у тісні межі теоретичної схеми, де отримали обґрунтування або як 
сублімація, або як реалізація сексуальності" [1: 21-22]. Однак з фрейдівським розумінням соціальної 
активності важко погодитись. Адже, якби діяльність людини була обмежена лише інстинктами, це 
унеможливило б деструктивну форму людської агресивності. Саме "послаблена" інстинктивність уможливила 
існування свободи волі в діяльності людини, яка самостійно вирішує, чинити добро або зло. 

У суспільстві як компенсація послабленої інстинктивності людини формується система моральних 
цінностей. Якщо інстинкти закладаються генетично, то становлення моральності відбувається в процесі 
соціалізації. Утім, навіть засвоївши основні моральні цінності ("не вбий", "не вкради"…), людина має свободу 
волі або виконувати їх, або порушувати. Водночас, і феномен творчості як відкритості людини до 
перетворення світу є втіленням свободи волі. 

Доречно зауважити, що на другому етапі своєї творчості З. Фрейд відійшов від думки, що життям 
правлять два головні інстинкти – голод і сексуальність. У цей період мислитель визначав два основні 
чинники активності людини через парні категорії – інстинкт життя" і "інстинкт смерті", які є основою 
фізіологічного виживання.  

У свою чергу, Е. Фромм наголошував на необхідності розмежування інстинктів і таких важливих 
людських пристрастей, як прагнення до любові і свободи, тяжіння до руйнування, бажання мучити, підкоряти 
собі іншого і панувати над ними. Виходячи з цієї позиції, інстинкти постають як суто біологічні категорії, тоді 
як пристрасті і потяги, джерелом яких є характер, розглядаються як біосоціальні історичні категорії. Вказані 
пристрасті визначають основу людської зацікавленості життям, саме вони впливають на формування не лише 
людських снів, фантазій, мрій, а й визначають націленість людини на розвиток власного духовного світу в 
межах міфології, релігії, мистецтва, літератури. 

Активність людини є основною ознакою її біологічної і соціальної буттєвості. Поза діяльнісною 
націленістю на перетворення людина нездатна існувати тривалий час. І чи не тому серед найстрашніших 
покарань у всі часи було покарання примусовою бездіяльністю або монотонною, безперспективною і 
позбавленою творчого імпульсу працею. Саме пристрасті активізують людину, запалюють її дух, роблячи її 
життя повноцінним. З цього приводу французький мислитель П. Гольбах зазначав, що "людина, позбавлена 
бажань і пристрастей, перестає бути людиною" [6: 327-350]. Критикуючи усталене в релігійно 
зорієнтованому суспільстві переконання про гріховність бажань і волінь, мислитель вказує, що пристрасті і 
бажання властиві людині від природи, що забороняти їй любити і бажати дорівнює прагненню позбавити її 
власної сутності, що активність є життям і що вимагати від нас ненависті і зневаги до самих себе – означає 
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позбавити нас наймогутнішого прагнення до доброчесності. Більше того, людей не можна зробити 
щасливими, погасивши в них пристрасті, для цього варто спрямувати ці пристрасті на предмети, дійсно 
корисні і самій людині, і оточуючим. 

Бездіяльне, позбавлене мети існування часто зумовлює непрогнозовану соціальну активність і 
індивіда, і суспільства загалом. Як відзначає Е. Фромм, людина потребує драматизму в житті і 
переживаннях, і якщо на вищому рівні своїх досягнень вона не знаходить задоволення, то сама витворює 
для себе драму руйнування [1: 23]. Власне цим пояснюється непрогнозована підтримка широкими 
масами населення пошуку ворогів всередині соціуму, переслідування інакомислячих, початку 
загарбницьких воєн або насильницьких переворотів всередині самої держави. Ці події дають людині, 
якщо не шанс на вихід із закостенілого соціального існування, то хоча б переживання на емоційному 
рівні можливості кардинальної зміни свого життя. 

Щодо причин надмірної соціальної активності, і як наслідок гіперагресивності людини, наведемо слушну 
думку Е. Фромма, який пояснював гіперагресивність людини не більш високим потенціалом агресії, а тим, що 
умови, які викликають агресію в людському суспільстві, зустрічаються значно частіше, ніж у тварин в 
природному середовищі [1: 254]. Відтак, на протязі тисячоліть, змінивши умови природного існування в 
напрямку зростання густоти населення, урбанізації, технізації і в підсумку становлення глобалізованого 
суспільства у ХХ – ХХІ ст., людина стала агресивнішою саме в урбанізованому суспільстві. Це зумовлює 
прагнення людини до тимчасового або й тривалого усамітнення від суспільства у природному середовищі. 
Утім є й інша сторона зростання соціальної агресивності людини. Саме в умовах тісної соціальної взаємодії 
людина здатна до високого ступеня соціальної активності й самореалізації. 

Віддаючи належне поясненню злоякісної агресивності людини через наявність деструктивних соціальних 
факторів, Е. Фромм, все-таки визнавав факт, що людина часто поводить себе деструктивно навіть у ситуації 
відносної соціальної гармонії, зокрема в умовах відсутності загрози перенаселення. Більше того, жорстокість 
може викликати й відчуття справжнього задоволення в людині. В історичному минулому не рідкісними є 
факти, які засвідчують, що "пристрасна спрага крові" може охоплювати величезні маси людей. "Індивіди й 
цілі групи … з нетерпінням очікують ситуації, яка дозволяє розрядити свою деструктивну енергію, а якщо 
такої немає, вони часто штучно створюють її" [1: 254]. 

З цього приводу на пам’ять приходять не лише публічні людські жертвоприношення Мезоамерики, а й 
публічні страти злочинців у країнах Європи в ХІХ – на початку ХХ століття, стихійні соціальні заворушення, 
війни. Своєрідною формою конструювання ситуації розрядки соціальної агресивності постають і 
середньовічні карнавали з їх протистоянням хаосу і порядку, профанного і сакрального. Водночас, навіть 
найжорстокіші й руйнівні соціальні катаклізми не завжди зумовлювали лише відчуття вихолощеності й 
розчарування. Часто вони були своєрідним рубежем між старим і новим, продукуючи надію, що на 
"попелищі" руйнування можна очікувати переродження й побудови чогось якісно нового. 

Е. Фромм вказував на ще одну ознаку мотивації соціальної активності людини. Мається на увазі 
різниця в мотивації агресивності в людини і тварини. Тварина сприймає як загрозу лише явну небезпеку, 
яка існує в даний момент. Людина ж, володіючи здатністю передбачення і фантазією, реагує не лише на 
безпосередню загрозу, а й на можливу небезпеку в майбутньому, на своє уявлення про можливість 
загрози [1: 267]. З огляду на це, у відносно захищеному впорядкованому соціальному середовищі, 
людина найчастіше відповідає агресивною реакцією на суб’єктивне прогнозування ситуації. Часто ця 
реакція вражає неспівмірністю і жорстокістю. 

Однак мотивація відповіді на небезпеку через передбачення, прогнозування й фантазію не у повні 
відображає соціальну активність людини. Адже людина ще й дозволяє маніпулювати собою. Вона здатна 
побачити небезпеку навіть там, де її насправді немає. З цього приводу Е. Фромм відзначає, що лише в людини 
можна викликати оборонну реакцію через "промивання" мізків [1: 268]. Багато в чому мистецтво влади 
визначається саме через її здатність до переконання й маніпулювання індивідами для досягнення певної 
соціальної мети. У протилежному випадку влада має тотально контролювати "інформаційний" простір, 
використовуючи жорстку ідеологічну пропаганду, яка нівелює критичність і незалежність мислення. 

Людина, так само як і тварина, виявляє оборонну агресію тоді, коли якийсь фактор загрожує її вітальним 
інтересам. Утім людина часто виявляє неспівмірну злоякісну агресію. У філософській літературі сформувався 
підхід, за яким причиною цього є специфічна характеристика буттєвості людини, її відірваність від певного 
природного ареалу (М. Шелер, Г. Плеснер, Е. Фромм). Мається на увазі, за висловом Г. Плесснера, 
"ексцентричність" людини. Якщо життя тварини центричне, то життя людини ексцентричне, вона не може 
повністю вийти за межі центрування, але одночасно виходить із нього назовні . Саме здатність людини 
піднестись над своїм тілом, своєрідна дистанція між людиною і світом, дозволяє їй не бути лише органічною 
частиною світу. Активна перетворююча діяльність допомогла людині вийти за межі вузької екологічної ніші і 
освоїти природне середовище у діапазоні від арктичного до пустельного клімату. 

З огляду на це й розширюється сфера вітальних інтересів людини. Адже не лише безпосередня загроза 
виживанню людини, а й соціальні загрози стають детермінантою формування "доброякісної" або "злоякісної" 
агресивності людини. Раціоналізуючи загрозу вітальним інтересам і шукаючи шляхи їх нівеляції, людина, 
насамперед, має ідеологічно обґрунтувати аморальність, профанність, асоціальність цих ідей. 
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Загалом, на основі аналізу співвідношення соціальної активності і соціальної деструктивності встановлено 
декілька концептуальних підходів до розв’язання означеної проблеми. Так у межах інстинктивістського і 
психоаналітичного підходів робиться висновок, що соціальна деструктивність генетично запрограмована в 
людині, пов’язана з вродженими інстинктами, які очікують свого часу і місця, щоб втілитись у відповідні 
події. Людина розуміється інсктинктуалістами і прихильниками психоаналізу, насамперед, як біологічна 
істота з вродженою здатністю до агресії, а відтак і до соціальної деструктивності. Натомість представники 
біхевіоризму зосередились не на аналізі джерел і рушійних сил соціальної активності, а на дослідженні власне 
поведінки людини у соціальному середовищі, їх увага зосереджена переважно на класифікації типів 
поведінки й визначенні її соціальних стимулів. У свою чергу, для прихильників інтроспективних досліджень 
предметом аналізу зробили розуміння соціальної деструктивності через такі соціокультурні феномени, як 
ізоляція, контакт, конфлікт, змагання, війна, адаптація, кооперація, панування, підкорення, акультурація, 
соціальний контроль. Однак і в межах цього напрямку не були розкриті сутнісні детермінанти соціальної 
деструктивності людини. Новим етапом в осмисленні соціальної деструктивності стали праці Е. Фромма, в 
яких основою деструктивності людини в соціальному середовищі постають не вроджені інстинкти, а потужні 
соціокультурні зміни середовища, що призвели до зростання густоти населення, урбанізації, технізації і в 
підсумку становлення глобалізованого суспільства. 
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Ковтун Н. М. Деструктивность как составляющая социальной активности индивида и общества. 

В статье проанализировано соотношение социальной активности и элементов деструктивного 
поведения в деятельности человека. Особое внимание посвящено изучению понятий "активность", 
"деятельность", "социальная активность", "социальная деструктивность", "доброкачественная 

агрессия", "злокачественная агрессия". Анализ социальной деструктивности происходит в контексте 
изучения инстинктивистского, психоаналитического, бихевиористского, интроспективного подходов к 
пониманию природы и сущности социальной активности человека. Особое внимание сконцентрировано 
на изучении интерпретации социальной деструктивности как специфически человеческой нацеленности 

на полное доминирование над другим индивидом или социальной группой в работах Э. Фромма. 

Kovtun N. M. Destructivity as a Constituent of the Social Activity of an Individual and Society. 

The article analyzes the correlation between the social activity and the element of the destructive behaviour in the 
human being’s activity. The special attention is devoted to the analysis of the notions ″activity″, ″social activity″, 

″social destructivity″, ″aggression of good quality″, ″malignant aggression″. The analysis of the social destructivity is 
made in the context of learning instinctivistics, psychoanalytical, behavioristics, introspective approaches to the 

understanding of the nature and the essence of the social destructivity as the particularly human aspiration to the total 
domination over the other individual or social group in E. Fromm's works is emphasized. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 63. Філософські науки 

 

© Остащук І. Б., 2012 
36 

УДК 22.06 
І. Б. Остащук, 

кандидат філологічних наук, доцент, докторант 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

СТАРИЙ ЗАВІТ ЯК ДЖЕРЕЛО ХРИСТИЯНСЬКИХ СИМВОЛІЧНИХ ТОПОСІВ 

У статті досліджено старозавітна генеза християнської символіки. Проаналізовано вплив юдейських 
текстів на формування теологічної символіки таїнства хрещення. Розглянуто континуальність 
біблійної семіосфери жертвопринесень: від старозавітних жертв до новозавітної євхаристії. 
З’ясовано, що теологічна спадкоємність Старого й Нового Завітів передбачає успадкування 
християнством із юдаїзму образно-символічних топосів у парадигмі "традиція-новаторство", 

відповідно до новозавітної сотеріології. Зроблено висновок, що органічний взаємозв'язок двох частин 
Біблії прослідковується не тільки на теологічному рівні, але й на структурно-семіотичному рівні. 

Питання генези християнської символіки неможливо розглядати без контексту та континуального 
генетико-теологічного й мовно-культурного зв’язку зі Старим Завітом. 

Спадкоємність Старого і Нового Завітів не викликає сумнівів: "Майже на кожній сторінці Нового 
Завіту можна зустрітися з думкою, що християнству потрібен фундамент – Біблія Ізраїля. Для того, щоб 
сповістити про Божі діяння у Христі та через Христа в останні часи, Новий Завіт постійно цитує 
"Писання" (тобто Біблію Ізраїля) або його мотиви. "Закон і Пророки" – це пояснюючий і легітимізуючий 
горизонт для новозавітного свідчення про Христа" [1: 16]. 

Серед широкого корпусу світової біблеїстики у нашій роботі опираємоcя на праці таких науковців: 
К. Барт, Р. Браун, У. Брюггеман, М. Дуглас, С. Лах, Б. М. Мецгер, А. Троніна, К. Хаакер, Е. Ценгер, 
О. Шмеман та ін. 

У дослідженні впливу старозавітної символіки на семіотичні структури Нового Завіту, через широкий 
діапазон емпіричного матеріалу, зосередимося на Посланні до римлян апостола Павла. 

Структуралістський та семіотичний методи інтерпретації новозавітних текстів є одними із 
найпродуктивніших у сучасній біблеїстиці: "структура, що виявляється, не є очевидною для ока 
композицією, оскільки глибинні структури не лежать на поверхні, але допомагають генерувати текст 
(причому сам автор може цього не усвідомлювати). Виявляти такі структури необхідно, щоб сприймати 
текст як когерентне ціле" [2: 57]. 

У розгляді генези християнської символіки та її виразних спадкоємних зв’язків зі старозавітними 
топосами для нас важливими будуть історико-типологічний та культурно-компаративістські підходи1. 

Наведемо приклад впливу символічних структур Старого Завіту на текстові системи Нового Завіту, 
зважаючи на історико-типологічний і культурний контексти Послання до римлян апостола Павла2.  

Будучи вельми освіченою людиною свого часу, Павло добре знав, окрім давньоєврейської, також і 
давньогрецьку, тому у листах використовував як тексти оригінальною мовою, так і переклади. Пряма 
мова з єврейських текстів є рідкістю, переважно він користувався Септуагінтою [4: 234]. Тут варто 
виділити певні особливості цитування апостолом Септуагінти, зокрема відхилення від її канону: 1) 
випадкові помилки через цитування по пам’яті; 2) зумисні зміни, спричинені бажанням "підігнати" 
пряму мову до власного контексту та потреб аргументації; 3) формулювання, що свідомо наближені 
більше до єврейського оригіналу, ніж до "перекладу сімдесяти" [5: 138-139]. Такі деталізовані 
герменевтичні уточнення свідчать про особливу глибину текстологічного й теологічного розуміння 
Біблії апостолом Павлом, що експліковано також і на рівні магістральних концептів символіки. 

Сучасний теолог К. Хаакер, аналізуючи Послання до римлян апостола Павла, погоджується із 
міркуванням про виразно старозавітно-юдейський (а не містерійно-грецький) вплив на таїнство 
хрещення, котре представляє окремий семіотичний текст із точки зору формальних референцій. 
Метафоричне використання терміну "хрещення" в окремих новозавітних текстах3 розглядало його як 

                                                 
1 В. М. Жирмунський вперше в історії компаративістики запровадив виразну диференціацію типів порівняльного 

вивчення літературно-фольклорних пам’яток, що значною мірою увиразнювало комплексно-синтетичний аналіз: 
1) просте зіставлення схожих літературних явищ; 
2) порівняння історико-генетичне, що розглядає схожість як результат генетичної спорідненості; 
3) порівняння історико-типологічне, яке тлумачить схожість генетично не пов’язаних між собою явищ подібними 

умовами суспільного розвитку; 
4) порівняння, котре укладає зв’язки між явищами на основі міжнародних культурних взаємодій, обумовлених 

історичною близькістю народів, культурним обміном між ними [3: 351-352]. 
2 На самому початку свого послання до мешканців "вічного міста" апостол-місіонер вказує, що для нього 

особливе значення займає контекст Старого Завіту: "Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для 
Божої Доброї Звістки, яку Він заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у Святих Писаннях" (Римл. 1, 1-2). 

3"Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру Я п’ю, і хреститися 
хрещенням, котрим Я хрещуся? Вони сказали Йому: Можемо! Ісус же відповів їм: Чашу, котру Я п’ю, ви будете 
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глибокий релігійний досвід, вид жертви, що призводила до внутрішнього преображення людини. Вже 
Іван Хреститель тлумачив хрещення як обряд покаяння за вчинені гріхи. Павлове поглиблення цього 
таїнства через впровадження ідеї про ототожнення з Христом в Його смерті та про "співрозпинання з 
Христом"4 відбулося через аналогію до трапези5 найбільшого юдейського свята Песах, під час якого 
кожен вірний усвідомлював власну причетність до переходу-звільнення предків [5: 93]. 

Видатний теолог К. Барт вважає, що після розривання пут гріха через спасительну жертву Ісуса 
Христа людина має усвідомити: "я відрізаний та відділений від гріха, я живу, оскільки живу більше не 
для нього, але для Бога, котрий здійснив цей розріз між ним і мною: саме в Ісусі Христі, на основі того і 
в істині того, що я належу до цього образу Його смерті та Його життя на основі й в істині того, що те, що 
відбулося для Нього, відбулося для мене, відбулося для мене так авторитетно і легітимно, що це, що 
сталося для мене, не тільки покрило, але й згладило все те, що могло статися з мене та через мене, таким 
чином я більше не підлягаю своїй власній, а Його відповідальності, більше належу не собі самому, а 
якраз Йому" [8: 68]. У розлогих міркуваннях автор підкреслює континуальний зв'язок жертви Сина 
Божого та буття кожної людини, що приймає Його своїм Спасителем. 

                                                                                                                                                         
пити, і хрещенням, котрим Я хрещуся, будете хрещені" (Мк. 10, 38-39); "Я маю хреститися хрещенням; і як важко 
мені, поки звершиться!" (Лк. 12, 50); "Не хочу бо, брати, аби ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою і всі 
перейшли через море; всі хрестилися в Мойсея – в хмарі та в морі" (1 Кор. 10, 1-2); "тим, що колись були 
непокірними, коли їх за днів Ноя очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег, у якому мало – всього вісім 
душ – врятувалося від води. Цей прообраз, що і нині вас спасає, – хрещення. Це не позбуття тілесної нечистоти, а 
прохання до Бога доброго сумління через воскресіння Ісуса Христа" (1 Петр. 3, 20-21). 

4 "Знаємо, що стара наша людина розп’ята з Ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили 
гріхові" (Римл. 6, 6). 

5 Песах (досл., "оминув, перестрибнув") – найважливіше юдейське свято, що пригадує вихід єврейського народу 
з єгипетської неволі; "свято маци"; святкується протягом семи днів в Ізраїлі та вісім – у діаспорі. Святкова пасхальна 
трапеза має назву седер ("порядок"), страви якої мають відповідну символічну семантику. 

На святковому столі має бути розставлено якнайбільше красивого посуду, навіть якщо в цьому немає потреби, – 
це символізує вільних людей. Оскільки одним із основних моментів седера є виконання заповіді випити чотири 
келиха вина ("арба косот"), то необхідно для всіх присутніх розставити гарні бокали, які вміщують не менше 86 мл. 

Основний предмет на столі – це кеара, велике красиве блюдо, на котрому розкладають три цілих маци. 
Маца – плоскі, прісні паляниці, випечені з незаквашеного тіста (інша назва – опрісноки); "хліб віри". Три маци на 

святковій вечері пригадують історію виходу з Єгипту євреїв, які поспіхом випекли хліб із тіста, що не встигло 
підійти. Окремі листи маци символізують три прошарки єврейського народу – коенів (священиків, нащадків 
Аарона), левітів (помічників коенів, коліно Леві) та ісраель (інших євреїв). 

Окрім маци, на столі седера лежать: 
– зроа (шматок жареного м’яса на кістці або куряча шия) – символ пасхального жертвопринесення, яке 

споживали цієї ночі в період Храму; у наші дні його не їдять на знак того, що, попри досягнутий прогрес, люди не 
досягли досконалості; 

– бейца (яйце, зварене натвердо) – символ святкового жертвопринесення "хагіга", яке звершували паломники, що 
прибували до Єрусалиму в період Храму; 

– марор (листки салату або натертий корінь хріну) – символ гіркоти єгипетського рабства; 
– карпас (зварена картоплина або шматок ріпчастої цибулі) – протягом седера вмочують у солену воду та їдять, 

що символізує сльози, які пролили євреї в рабстві; у назві "карпас" міститься натяк на численність народу Ізраїля в 
момент, коли Всевишній вивів його з Єгипту: єврейські літери цього слова утворюють поєднання "самех" (числове 
значення 60) – парех ("каторга"), тобто 600 тисяч (60×10000) дорослих чоловіків звільнилися від єгипетської 
каторги; 

– харосет (суміш із тертих яблук, груш та горіхів) – схожа на глину і символізує тягар єгипетської неволі, а також 
те, як євреї, за наказом фараона, виготовляли цеглу й будували міста; під час трапези, перед вмочуванням марора в 
харосет, цю суміш злегка пом’якшують, вливаючи в неї трішки червоного вина (якщо перший день Песаха випав на 
суботу, то вино в харосет треба додати ще в п’ятницю); 

– хазерет (листки салату або натертий корінь хріну) – початок неволі здавався адаптацією в чужій країні, але 
непомітно євреї стали рабами; якраз це символізує хазерет: спочатку смак здається досить м’яким і, тільки 
пережувавши, відчувається гіркота. 

Протягом трапези, у визначених місцях, випивають чотири келихи вина, які символізують чотири кроки на 
шляху до звільнення: 

– фізичне звільнення, як сказав про це Бог; 
– згладжування наслідків рабства в інтелекті й дусі людини; 
– створення в людині духу свободи; 
– перетворення натовпу в народ і створення контакту народу з Богом. 
Чоловіки випивають приписані чотири келихи, опираючись на лівий лікоть: саме так у давнину бенкетували 

вільні люди – не сидячи, а напівлежачи за столом. Це символ звільнення від рабства. Прийнято, що жінки їдять 
сидячи, а не напівлежачи. 

Перед кожним "кроком" седера здійснюють ритуальне омивання (воду три рази виливають на кисть правої руки, 
а потім стільки ж – на кисть лівої) – символ очищення, передусім, духовної нечистоти [6; 7]. 
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Аналогія хрещення до юдейської пасхальної трапези в Посланні до римлян дозволяє провести 
паралелі стосовно ремінісцентності й алюзійності символічного тексту християнського таїнства зі 
старозавітно-юдейськими ритуалами свята Песах. 

Розуміння жертви як певного текстоорієнтованого елемента таїнства хрещення, наділеного 
потенціалом структурування біблійного семіозису, детермінує необхідність артикулювати інші його 
конотації задля розшифрування імпліцитного змісту. 

Звернемося до Книги буття, зокрема до того її фрагмента, коли після перемоги над володарями 
Ханаану назустріч Аврамові виходить цар Содому: "А Мелхіседек, цар Салему, виніс хліб і вино – він 
був священик Бога Всевишнього – поблагословив його й мовив: "Хай благословен буде Аврам Богом 
Всевишнім, що сотворив небо й землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі 
в руки!" (Бут. 14,18-20). 

Мелхіседек (д.-євр. Malki-sedek – "мій цар справедливий") – досить загадкова постать на сторінках 
Біблії; знаємо про нього лише те, що був володарем Салему і "священиком Бога Всевишнього". То 
вельми дивно, оскільки в Книзі буття знаходимо чимало генеалогій. Окрім того, немає стовідсоткової 
впевненості, що Салем (Шалем) – це Єрусалим (згідно, загального переконання), а "Бог Всевишній" – то 
Ягве. Водночас, богонатхненний автор вивищує його над Аврамом, якого обрав Бог та який повертався із 
перемогою. То незвичайна ситуація в Старому Завіті, оскільки отця обраного народу благословляє 
анонімний цар, та ще й не єврей. Більше того, Аврам віддає йому десятину з усього, чим володів. 
Християнські екзегети вважають, що жертвування Аврамові хліба й вина є алюзією євхаристії. В одній із 
давніх церковних євхаристійних молитов читаємо такі слова: "складаємо Твоєму найвищому маєстатові з 
отриманих від Тебе дарів Жертву чисту, святу й досконалу. Святий хліб життя вічного й келих 
споконвічного спасіння. Споглянь на них із любов’ю та милосердно прийми, подібно як прийняв дари 
свого слуги, справедливого Авеля, і жертву нашого патріарха Авраама, а також ту жертву, котру Тобі 
склав Твій священик Мелхіседек, як заповідь Жертви досконалої6" [9]. 

На сьогодні більшість літургістів сходиться на тому, що Таємна вечеря Сина Божого й апостолів, на 
котрій було встановлено таїнство євхаристії, була традиційною юдейською передпасхальною трапезою 
седером, символічні обряди і приписи якої було виконано: "і саме тому, що Христос, виконавши їх, 
застосував їх до Себе, до Свого спасенного діла, – стали первісною, основною формою Церкви, її 
самосвідчення, її самоздійснення у світі" [10: 217]. 

Семіосфера Книги Левіт дозволяє прослідкувати юдео-християнську континуальність символіки, що 
потребує детальнішого аналізу, зокрема, на прикладі старозавітної символіки, що стосується, передусім, 
жертвопринесень7, референтної до християнської подячної жертви – євхаристії. 

У християнській теології довший час критикувалася формалізована система старозавітних 
жертвопринесень. Але в такій загальній критиці втрачалося розуміння того, що "Ісус заміщає єврейську 
систему жертвопринесень. Водночас саме на категоріях цієї системи базується свідчення про особистість 
та роль Ісуса". І "все християнське вчення про "спасіння через кров" залежить від цієї літургійної 
системи, що стала основою вчення про спасительну жертву Христа" [11: 82]. 

Структура Книги Левіт ґрунтується на основі символіки числа вісім: кількість днів тижня, поняття 
суботнього та ювілейного років. Юдейський літургійний календар ніби переходить часові рамки через 
численні згадки про цей "восьмий день". Отож, після семи днів приготувань "восьмого дня покликав Мойсей 
Арона й синів його та старійшин Ізраїля" (Лев. 9, 1), щоб виконати обряд священицької консекрації і показати 
славу Ягве. Цей "заклик" Мойсея є відповіддю на слова Господа, спрямовані до нього у першому реченні цієї 
біблійної книги: wajjiqrā' (Лев. 1,1)8, а водночас початком "святих зборів" (miqrā' qōdeš), що матимуть місце в 
літургії святкового "восьмого дня" (Лев. 23, 36. 39). Єврейська традиція вважає, що той восьмий день – неділя, 
перший день нового створіння [13: 95]. Також "восьмого дня" виконується обрізання (Лев. 12, 3), очищення 
від прокази (Лев. 14, 10. 23) та будь-якої тілесної нечистоти через складання жертви (Лев. 15, 14. 29). 
Символіка вісімки продовжується на т. зв. "восьмий рік" (Лев. 25, 22), коли після суботнього відпочинку 
                                                 

6Іншою старозавітною символічною алюзією є зіставлення священства Мелхіседека і Христа: "Сказав Господь 
Владиці моєму: / "Засядь праворуч мене, / доки не покладу ворогів твоїх тобі підніжком" / Жезло твоєї сили Господь 
простягне з Сіону; / пануй посеред ворогів твоїх! / З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі; / 
перед зорею я зродив тебе, неначе росу. / Клявся Господь і каятись не буде: / "Ти – Єрей повіки на зразок 
Мелхіседека" (Пс. 110,1-4). 

7 Ритуали жертвопринесень вельми різноманітні, але їх усіх можна звести до розуміння двох концептуальних 
положень: 1) дії, які свідчать про правильно побудовані функціонуючі відносини між Богом й Ізраїлем; 2) дії, котрі 
ведуть до очищення, відкуплення та відновлення цих зв’язків у випадку їхнього руйнування через гріховність і 
непослух Ізраїля [11: 81]. 

8 В оригіналі та в юдейській традиції і до сьогодні Книга Левіт має назву Ваікра(Wa-yiḳra): названа вона так за 
першими словами: "Ваікра ель Моше – І покликав Всевишній пророка Мойсея". Це третя книга П’ятикнижжя. 
Прийнята в українській (як і багатьох інших) мові назва "Левіт" є перекладом з латинської: Liber Leviticus 
(Вульгата), що є відповідником назви із Септуагінти Λενιτικόν. Цей варіант перекладу має описовий характер і 
стосується людей, що виконували служіння в Єрусалимському храмі та були потомками Левія [12]. 
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земля сама видасть плоди; п’ятдесятий рік – завершення великого циклу (сім разів сім років) і початок нового, 
восьмого, через повернення свободи і рівноваги економічної, зіпсованої гріхом [14: 412]. 

В унормуванні кількості й порядку псалмів також відобразилася числова символіка. Розділення Книги 
Псалмів на 150 фрагментів (псалмів) сягає християнської канонізації, тоді як домасоретська єврейська 
традиція розділяла Псалтир на 147 частин, причому Пс. 1+2 та Пс. 114+115 вважалися одним псалмом. В 
юдейському культі число 147 надавалося до логічного і зручного поділу для щоденного читання псалмів, 
коли кожного дня варто було семикратно прославляти Господа (Пс. 119, 164): якщо семикратна хвала 
віддавалась сім разів на тиждень, то виходить 49 псалмів; 147 ділиться на 49 – це уможливлює поділ 
Псалтиря на три частини. Греко-латинська традиція використовує та інтерпретує число 150. 
Найімовірнішим символічним поясненням є наступне: "суботня неділя" (7*7) могла доповнюватися 
приєднанням одного псалма (49+1=150) – таким чином вказується на восьмий день – неділю [1: 456]. 

Церковна традиція приймає старозавітну символіку вісімки, пов’язуючи її із воскресінням Ісуса 
Христа "першого дня після шабату", або в неділю. Вже апостольські отці акцентують роль недільної 
євхаристії як заповіді есхатологічного щастя [15: 138-140]. У Книзі Левіт виразно прослідковується 
символічний зв'язок із таїнством євхаристії, адже "особа Ісуса та пов’язані з Ним події дозволили вказати 
у Писаннях повноту сенсу, котра раніше не була зауважувана. Ця повнота значення між Новим і Старим 
Завітом встановила потрійний зв'язок: безперервності, браку безперервності та розвитку" [16: 124]. Ці 
потрійні зв’язки можна прослідкувати на символічних впливах старозавітного уявлення про жертви на 
новозавітне вчення про євхаристію. 

Варто зазначити, що числова символіка є однією із підстав визнання канонічними численні послання 
апостола Павла. Вона відображена у специфічних вираженнях канону Мураторі9: при огляді рядків 49-50 
підкреслено, що Павло, як і Іван Богослов в Апокаліпсисі (2,3), написав семи церквам, тобто – усій 
церкві [17: 258-259]. 

Грецька Біблія LXX ще не подає поняття євхаристії; правда, воно з’являється чотири рази у додатках 
до Старого Завіту (Ест. 8, 12d; Мал. 2, 27; Сир. 37, 11; Мудр. 16, 28) у значенні "вдячність", "подяка". 
Лише в останньому з тих текстів можна відчитати заповідь теми євхаристії: чудо манни в пустелі 
повчало Ізраїля, "що, дякуючи Тобі, треба випереджувати сонце" (Мудр. 16, 28). Частіше слово 
"євхаристія" виникає у перекладі прозеліта Аквіли, котрий, ймовірно, перейшов із поганства у 
християнство, а потім в юдаїзм, тому, відповідно, добре знав церковну термінологію та використовував її 
у своєму перекладі Біблії. Зі збережених фрагментів його праці випливає, що він принаймні 10 разів 
використав слово "eucharistia" як переклад єврейського поняття "tôdâ" (Лев. 7,12; Пс. 26,7; 42,5; 50,14; 
69,31; 100,1; 107,22; 147,7; Ам. 4,5; Єр. 30,19). Це спостереження веде нас до старозавітної основи 
християнського поняття "євхаристія". Поняття "tôdâ" у Старому Завіті позначало особливий вид жертв у 
Єрусалимському храмі: як подяку за отримане спасіння. 

Людина, котра перебувала в смертельній небезпеці, складала перед Богом обітницю, що у випадку 
спасіння, складе в Єрусалимі подячну жертву. Її можна було принести і пізніше (наприклад, під час 
паломництва на свята Песах чи Суккот), особливо якщо врятований мешкав далеко від святого міста. 

Книга Псалмів дозволяє відтворити сам ритуал жертвопринесення, який здійснювався при вівтарі 
цілопалень на священицькому подвір’ї. Вівтар та Святилище становили особливе сакральне місце, в якому 
Всевишній вступав у тісний зв'язок з ізраїльським народом. Символічним вираженням зв’язку між небом і 
землею, ніби певної "комунії" з Богом, був дим спалених жертв, що підносився над вівтарем [14: 413-414]. 

Приступаючи до принесення жертви, вірний обмивав руки на знак внутрішньої чистоти (Пс. 26, 6-7). 
Інший літургійний псалом заохочує поєднати жертвопринесення із прославлянням Бога, яке виражалося 
давньоєврейським дієсловом jādâ, від котрого походить назва жертви і водночас подячної пісні tôdâ: 
"Хай славлять Господа за його милість і чудеса його над людськими синами. Хай принесуть подячні 
жертви і з радістю діла його прославляють" (Пс. 107, 21-22). Тісний зв'язок прославляючої жертви з 
подячною піснею виражається і через спільну назву – ритуальні жести і слова псалму становлять тут 
спільний обряд [18]. 

Подячні псалми відповідають такій схемі: сповіщення вдячності (звернення до Бога – "Ти"), розповідь 
про визволення (звернення до Бога – "ТИ") і заклик до спільноти приєднатися до подяки Господу (мова 
про Бога – "Він" = визнання). Прикладом виступають 30 або 116 псалмів. Як жанр вони були пов’язані 
спершу із сімейними жертвопринесеннями в локальних святилищах або в Єрусалимському храмі: 
прикладом є вказівки на жертву tôdâ у Пс. 22, 26; 66, 13; 116, 13-19 [1: 472]. 

Лев. 7, 11-18 подає приписи щодо виконання трьох видів "мирної" або "комунійної" жертви, що 
символічно виражала єдність літургійної спільноти з Богом. Це були такі види жертвопринесення: 

                                                 
9 Канон Мураторі – один із найважливіших документів для історії раннього канону Нового Завіту. Він містить 85 

сторінок, написаних на варварській латині з орфографічними помилками. Названий за іменем свого відкривача 
італійського історика й теолога Л. А. Мураторі. Цей документ було опубліковано в 1740 р. Кодекс, у котрому 
зберігся список, представляє собою рукопис VIII ст., що раніше зберігався у давньому монастирі в Боббіо, а на 
сьогоднішній день – в Амброзіанській бібліотеці в Мілані [17: 188-198]. 
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обітниці (neder), що складалася під час поважної небезпеки; добровільна (nĕdābâ) як спонтанне враження 
прославляння Господа; подячна (tôdâ), яка найбільше цінувалася. Єврейська традиція передавала, що "в 
майбутньому житті всі жертви минуть, але подячна жертва не припиниться; всі молитви минуть, але 
подяка ніколи не припиниться" [19: 413-414]. Накази зобов’язували, що разом із жертвою варто скласти 
"прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і питльовану муку, приправлену олією, 
спечену на коржі" (Лев. 7, 12). 

Про стародавність жертви tôdâ свідчить згадка про неї у пророка Амоса (4, 5) ще у VIII ст. до н. е., 
коли вона була позначена ще рудиментами ханаанського культу, оскільки її пов’язували зі спаленням 
заквашеного хліба, а ізраїльські норми Закону забороняють це (Вих. 23,18; 34,25). Пророки періоду 
вавилонської неволі вважали, що цей вид жертви буде символізувати месіанську еру, котра настане після 
повернення з вигнання. Як відомо, після повернення євреїв із Вавилону жертва tôdâ знову набуває 
популярності в Ізраїлі. 

Пізніші біблійні тексти ведуть мову про умови принесення подячних жертв. Згідно Книги ІІ Хронік, 
такі жертви народ приносив на заклик царя Єзекії з нагоди очищення храму (2 Хрон. 29, 31). Манасія 
після свого навернення те саме зробив (2 Хрон. 33, 16). Посвячення відбудованих стін Єрусалиму за 
часів Неємії супроводжують подячні пісні під звуки музичних інструментів (Неєм. 12,27-43). Очищення 
храму Господнього макавейськими повстанцями завершується відбудовою оскверненого вівтаря, на 
котрому потім "з радістю були принесені всеспалення й жертви визволення й хвали" (thysia sōtēriou kai 
aineseos, 1 Мак. 4, 56). 

Назва thysia sōtēriou дослівно означає "жертва спасіння" – цим словосполученням грецька Біблія 
окреслює жертви поєднання, що виражають єдність культової спільноти з Богом [20: 89]. Натомість, 
ainesis – це відвоідник єврейського tôdâ (пор. Пс. 22, 26-27; 66, 13-15). Грецька назва підкреслює роль 
гімнів, що виконувалися під час жертвопринесення [21: 38]. Пізніше літургійний спів повністю замінив 
жертвопринесення: "Я прославлятиму ім’я Боже в пісні й із подякою (tôdâ) його величатиму. І це буде 
миліше Господеві, ніж віл або бичок із рогами й ратицями" (Пс. 69, 31-32). 

Літургічні спостереження над Старим Завітом свідчать про те, що чим ближче наближаємося до 
Нового Завіту, тим виразніше видно, що для формування спільноти та комунікації з Богом не важливими 
виступають криваві жертвопринесення, а внутрішня зміна людини. Зовнішній культовий спів міг 
замінити криваву жертву; водночас церемонія виконувалася біля воріт Храму, а левіти закликали вірних 
до прославляння Ягве: "Увійдіть із подякою (tôdâ) в його ворота, в його двори з хвалою; дякуйте йому, 
благословіте його ім’я!" (Пс. 100, 4) [14: 415]. 

Поняття tôdâ може мати еклезіальний відголосок також поза контекстом літургії. Зокрема, свідомо і 
добровільно вчинений гріх виключає ізраїльтянина з культової спільноти, оскільки він руйнує зв'язок 
між вірними та Ягве. У такій ситуації визнання провин є обов’язковою умовою для виправлення 
зіпсованого зв’язку і здобуття Господнього прощення. Прикладом такої старозавітної сповіді є випадок із 
Аханом, який привласнив собі частину заборонених речей, що стало причиною поразки Ізраїля при Аї. 
Після викриття злочину Ісус Навин звернувся до винуватця: "Сину мій, дай славу Господеві, Богові 
Ізраїля, й вияви пошану до нього" (Нав. 7, 19). Визнання провини (gr. eksomologēsis) є умовою визнання 
слави Господньої в ізраїльській спільноті. 

Згідно священицької традиції, при певних умовах визнання провин становить вступну частину 
обрядів жертвопринесення: "І як стане винним у чим-небудь такім, мусить признатися, чим згрішив, і 
принести Господеві покутну жертву за сподіяний гріх" (Лев. 5, 5-6). На найменування визнання провин 
законодавець використовує тут форму дієслова jādâ, від котрого походить термін "визнання" (tôdâ). 

Ритуали Дня Покути (Йом Кіпур) передбачали також визнання провин Ізраїля, правда, тут акт 
загальної "сповіді" виконував первосвященик від імені всього народу. Під час свята виконувалася вже 
відома схема (Лев. 5,1-6. 20-36; Чис. 5,5-8): визнання провин – складання жертви – поєднання з Богом. 
Обряд із жертовним бараном – не тільки залишок давнього міфологічного ритуалу, але й заповідь 
новозавітного таїнства євхаристії. 

Після повернення з вавилонського полону євреї стали ще більше згуртованою спільнотою, 
конституйованою визнанням власних провин та прославлянням Бога. Останній розділ Книги Езри – це 
опис вражаючої покутної літургії всієї громади (д.-євр. qāhāl) Ізраїля. Священик Езра, як колись Ісус 
Навин, закликає вірних "віддайте честь Господеві" (Ез. 10, 11: tôdâ) через визнання провин та відлучення 
від чужих народів. На завершення Книги Неємії чимало місця займає опис посвячення єрусалимських 
мурів – символу святої спільноти, відділеної від язичницького світу. З цієї нагоди скликано левітів, "щоб 
святкувати посвяту з радістю, подякою та піснями (tôdôt, мн. від tôdâ), під звуки цимбалів, гарф та гусел" 
(Неєм. 12, 27). Фіналом цієї урочистості була процесія "двох великих хорів, що подяку співали" (tôdōt: 
Неєм. 12, 31. 38. 40), які зійшлися біля Господнього дому. "Великі жертви" і "велика радість" (Неєм. 12, 
43) закінчують цей весь символічний образ. Визнання, поєднане із жертвою, веде до поєднання грішної 
спільноти зі Святим Ізраїля [22: 232-235]. 
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Незважаючи на те, що прямого найменування євхаристія в текстах Старого Завіту немає, всі 
символічні ремінісценції вказують на зв'язок обох частин Біблії у формуванні теологічно-символічного 
представлення подячного таїнства [23]. 

Євхаристійну жертву завжди супроводжував спів гімнів, котрий черпав натхнення із подячних 
псалмів (tôdâ). Окрім текстів Нового Завіту, їх зустрічаємо також і в апокрифічній літературі, зокрема у 
"Дідахе": "Дякуємо Тобі (eucharistoumen soi), Отче наш, за святий виноград Давида" [2; 6; 24; 25]. Ця ж 
відома пам’ятка містить також важливе свідчення поєднання євхаристійної жертви із визнанням гріхів, 
подібно до Старого Завіту: "У день Господній зібравшись разом, ламайте хліб та дякуйте (eucharistēsate), 
визнавши, передусім, гріхи ваші, щоб чистою була ваша жертва" [5; 7; 8; 10; 25]. 

Метою жертв ізраїльського народу було зміцнення зв’язку (communio) між Ізраїлем та Ягве. З-поміж 
складної системи тваринних жертв із часом більшого значення набувають безкровні мучні жертви 
(oblata), що були символом подяки за різноманітні прояви Божого милосердя. Антрополог М. Дуглас 
пояснює перехід від кривавої до мучної жертви так: "По-перше, Книга Левіт обдаровує повагою й опікою 
життя тварин. По-друге, уже в Книзі Левіт розвинута система мучних жертв доповнює жертви тваринні. 
По-третє, мова релігії характеризується аналогічним мисленням, в котрому розвинулися метафори 
космосу і тіла. Християнська наука про євхаристію виростає природним чином із повчання Книги Левіт. 
Без потреби різкого розриву із давніми формами релігійності або також важливими ідеями традицій 
інших релігій" [26: 223]. 

Отож, теологічна спадкоємність Старого й Нового Завітів передбачає успадкування християнством із 
юдаїзму також образно-символічних топосів у парадигмі "традиція-новаторство", відповідно до 
новозавітної сотеріології. Органічний взаємозв’язок двох частин Біблії прослідковується не тільки на 
теологічному рівні, але й на структурно-семіотичному, що засвідчується аналізом окремих 
концептуальних текстоформуючих топосів, котрі є важливою частиною цілісності біблійного канону. 
Семіотичний текст таїнств хрещення й євхаристії корелюється із семантичними кодами старозавітних 
жертв. Хрещення як внутрішнє преображення людини детерміноване теологічним розумінням 
співрозпинання з Христом, на основі Послання до римлян апостола Павла, когерентне із денотативними 
значеннями юдейської пасхальної трапези седер, що утворюють гармонійний комунікативний дискурс на 
основі уявлення про духовний "перехід-звільнення". Концептуальні символічні конотації таїнства 
євхаристії експлікуються в контексті наративу подячних жертв Старого Завіту. 
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Матеріал надійшов до редакції 11.04. 2012 р. 

Остащук И. Б. Ветхий Завет как источник христианских символических топосов. 

В статье исследуется ветхозаветная генеза христианской символики. Анализируется влияние иудейских 
текстов на формирование теологической символики таинства крещения. Рассматривается 
континуальность библейской семиосферы жертвоприношений: от ветхозаветных жертв к 

новозаветной евхаристии. Установлено, что теологическая преемственность Ветхого и Нового 
Заветов предусматривает наследование христианством из иудаизма образно-символических топосов в 

парадигме "традиция-новаторство", согласно новозаветной сотериологии. Сделан вывод, что 
взаимосвязь обоих частей Библии прослеживается не только на теологическом уровне, но и на 

структурно-семиотическом уровне. 

Ostashchuk I. B. The Old Testament as a Source of Christian Symbolic Toposes. 

The article examines the genesis of the Christian Old Testament symbols, the influence of the Jewish texts on the 
formation of the theological symbolism of the baptism sacrament. The biblical continuity sacrifice semisphere: 

from the Old Testament victims to the New Testament Eucharist is considered. It is found out that the theological 
succession of the Old and New Testaments provides the inheritance by Christianity the Judaism figurative and 

symbolic toposes in the paradigm "tradition-innovation," according to the New Testament Feminist Theology. It 
is concluded that the natural interrelation between two parts of the Bible is traced not only on the theological 

level, but on the structural-semiotic level. 
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ІДЕЇ СТОЇКІВ У ПЕРЕКЛАДАХ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

Статтю присвячено дослідженню ідей стоїчної філософії у перекладах Г. Сковороди. Проаналізовано 
осмислення українським мислителем етичних теорій Цицерона, Плутарха і Сидронія Гозія. Висвітлено 
зв’язок поняття "істинної людини" у вченні Сковороди зі стоїчним ідеалом людини-мудреця та вчення 
про "сродну" працю зі стоїчним розумінням щастя людини. Виявлено, що Г. Сковорода не тільки 

поглибив і розширив розуміння щастя людини у морально-етичних вченнях своїх попередників, а й вказав 
шляхи до його осягнення в земному житті, пересадивши на український ґрунт ідеї стоїчної філософії. 

Григорій Сковорода продовжив традицію українських мислителів, світогляд яких сформувався під 
впливом ідей стоїцизму. Дослідження духовної спадщини Г. Сковороди свідчить про те, що при 
розв’язанні багатьох проблем він опирався на релігійно-філософську систему принципів, яка була 
вироблена філософами-стоїками. Це стосується, насамперед, проблеми Бога і світу, у розв’язанні якої в 
Сковороди виразно проявляються містико-пантеїстичні тенденції. 

Філософське вчення Григорія Сковороди, його ідейний зміст були об’єктом і предметом вивчення 
вчених різних країн. Теоретичні засади його вчення вивчали Д. Багалій, Ю. Барабаш, В. Барка, 
В. Горський, Г. Данилевський, В. Ерн, П. Житецький, І. Іваньо, М. Кашуба, О. Мишанич, М. Рогович, 
І. Табачников, Л. Ушкалов, П. Яременко та інші дослідники. 

З’ясовано лінії, що пов’язують українського мислителя з античною філософією. З античних авторів 
український мислитель найчастіше звертається до Сократа, Платона, Аристотеля, Епікура, Цицерона, 
Плутарха, філософів-стоїків. Недослідженість багатьох аспектів, пов’язаних із впливом ідей античної 
філософії, зокрема стоїчної, на філософське вчення Григорія Сковороди, зумовила необхідність їх 
розгляду у даній статті. Поза увагою дослідників залишилось вивчення ідей стоїчної філософії у 
перекладах українського мислителя, що і стало метою цієї статті. 

Використання Сковородою філософської спадщини було різнобічним і творчим. У античних авторів 
він брав лише те, що давало йому можливість краще обґрунтувати окремі положення своєї філософської 
системи. Деякі твори Цицерона і Плутарха філософ навіть переклав. Ці переклади точно передають 
вчення авторів, але, за словами самого Сковороди, дещо перероблені відповідно до його вчення та 
духовних традицій того часу. Переклади Сковороди цінні ще й тим, що дають можливість судити, як 
мислитель сприймав вчення античних філософів через призму своїх культурних установок і визначити, з 
якими твердженнями античних авторів він погоджувався. Про це можна судити із його заміток, в яких 
він висловлює незгоду з окремими думками вказаних авторів. 

Відомо, що значний вплив на творчість Сковороди мала філософія стоїків. Свідченням того, що 
стоїчне вчення було одним із джерел розуміння істинної людини у Григорія Сковороди, є переклад 
мандрівним філософом "Плутархової книжечки про спокій душі". Достеменно відомо, що в Плутарха є 
немало ідей, співзвучних з ідеями стоїків. Перекладач витлумачив їх відповідно до своїх поглядів. Проте 
головне, що Сковорода знаходить у Плутарха, – це ідея відповідності людини природним нахилам, 
визначеним у ній самим Богом [1: 83]. 

У листі-присвяті автор висловлює чимало думок, "дышущих врачеваніем и успокоеніем сердцу" [2: 2: 
203], які зустрічаються у стоїків. Що ж саме, на думку автора, може принести людині спокій та 
душевний мир? На це питання Плутарх відповідає так: "…ни алмазныя пряжки от подагры, ни 
драгоцънный перстень от хирагры, ни монаршій вънец возможет избавити от обморока. Како бо довлъет 
или богатстао, или слава человъческая, или скипетр подать сердцу безстрастіе и великодушіе, аще не 
будет в нем духа премудрости и дух кръпости, равно утверждающій сердце во всяком состояніи, дабы и 
гордость житейская не соблазнила и нищета человъка не привела во отчаяніе? Что ли же есть сей дух 
разума и дух кръпости, аще не царствіе Божіе…?" [2: 2: 203]. 

Отже, спокій, душевний мир і щастя може мати лише та людина, яка підкорюється "духу разума", що 
є те ж саме, що "царствіе Божіе". Така людина-мудрець заздалегідь формує у собі чесноти, "могущія 
спасти его от обуреваній", робить тільки те, що "разуму есть согласно" [2: 2: 206]. Вона має здорову і 
мирну душу, яка "хвалится и благодарит Богу за состояніе своея жизни" та світле як весна й чисте серце, 
"утвержденное духом премудрости" [2: 214]. 

Від того, яке в людині серце, вважає автор, залежить те, яким буде її життя: "Сапог ногъ, а сердцу 
жизнь сообразуеться" [2: 2: 206]. Розтлінне серце є джерелом всяких прикрощів для людини, тому 
Плутарх закликає свого адресата очищати джерело серця, це – шлях до доброчесності та добросердності. 
Добросердна людина "все равнодушно пріемлет, без огорченія и кротчайше со всъми обходится" [2: 2: 
208], повертає душу до того, що звеселяє. 
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На думку Плутарха, життя людини можна порівняти із симфонією. Як музикант із високих та низьких 
звуків складає чудову мелодію, так мудрець із вдалих і невдалих моментів тче матерію свого життя, 
прикрашає гіркі відрізки, щоб красиво й достойно укласти своє життя. Як день Господній складається з 
пітьми та світла, так само Божа премудрість визначила для кожної людини "свое добро и зло, и каждому 
дано своë" [2: 2: 211]. Разом зі стоїками Плутарх закликає: "Всяк жребием своим да будет доволен! Царь 
– владычеством, богослов – зръніем воскресенія, мудрец – обрътеніем истины, благочестивый – житіем 
добродътельным, богатый – богатством" [2: 2: 211]. Від долі не втечеш, не відгородишся стінами, лише 
мудрість допомагає вистояти під її ударами. Це – в нашій силі, і це єдині двері, що ведуть "во храм 
спокойнаго сердца" [2: 2: 214]. 

Не треба боятися долі. Вона може відняти в людини лише те, що пусте, а над істинним добром влади 
не має. Воно – завжди з людиною, це – серце її, дух її та розум. Отже, треба пізнати себе, відкрити в собі 
те "истинное добро, которое ни тля не тлит, ни тать не подкапывает" [2: 2: 213]. Розум допомагає людині 
боротися з долею, як бореться корабельний кормчий з розбурханими хвилями, над якими він не владний. 
Коли ж кораблеві загрожує пробоїна, тоді дух мудрого вискакує на берег. На думку автора, лише 
"безумный трепещет смерти и посему боится от тъла разръшится" [2: 2: 213]. Мудреця смерть не лякає, 
фортуна може відняти в нього тільки тіло, а дух благочестя, дух розуму завжди з ним. 

Два вічноплинні джерела течуть в людському серці. Якщо живе джерело в ньому поховане і 
засмічене, то друге починає бити гіркими струменями мертвої води. Ці "води" стають причиною різних 
пристрастей і афектів, "творящія жизнь нашу не равнотекущею, но замъшательства испоненную" [2: 2: 
212]. Лише мудрецеві під силу "дабы из пути не совратиться в излишню крайность и не заъхать в 
безмърность, вредную и самим добродътелям" [2: 2: 212]. 

Втіху і душевний спокій мудрецеві приносить байдужість до багатства й почестей, він не боїться їх 
втратити і не прагне здобути, бо знає, що істинне добро в нього всередині. Взявши за наставника розум, 
він скаже: "Боже мой, даруеш ли что мне? Благодарю. Отнимаеш ли? Не рыдаю" [2: 2: 212]. 

Переклад Сковородою "Плутархової книжечки про спокій душі" свідчить про те, що український 
мислитель, прагнучи навчити людину не ставити свого щастя в залежність від зовнішніх обставин, навіть 
твори для перекладів обирав такі, які містять індивідуалістські ідеї, до яких він так тяжів. У Плутарха 
читаємо, що справжнє багатство полягає не в зовнішніх речах, а в душі людини, і ніхто не в змозі 
відібрати у неї це багатство, навіть сама доля. Роздумуючи над тим, що приносить людині щастя, він 
погоджується із Менандром, герой однієї з комедій якого робить висновок, що щастя людини не 
залежить ні від знатного походження, ні від багатства, високої посади чи інших земних благ, воно – в 
самій людині, в її моральній чистоті, в здатності загнуздати свої пристрасті, вгамувати примхи, не 
розтрачуючи сили на "згубні крайнощі". Пошуки щастя через зміну способу життя Плутарх порівнює із 
пересадкою людини, хворої на морську хворобу, з корабля у човен. Стан хворого від цього не 
покращується. Причина – глибше, в самій хворобі і, подолавши її, людина почуває себе добре всюди. 
Людей пустих, які прагнуть почестей, Плутарх порівнює з пустим пшеничним колосом, який, на відміну 
від колоска, наповненого зерном, підіймається вверх. Сковорода цитує це місце так: "…хто 
найпорожніший і позбавлений серйозності, той і найлегше пнеться до почестей, нахабний, його обличчя і 
хода сповнені пихи і презирства, які не визнають нікого" [2: 2: 300]. 

Одним із небагаточисленних перекладів творів невітчизняних мислителів є переклад Сковородою оди 
поета-єзуїта XVI ст. Сидронія Гозія. Основна думка цього твору полягає в тому, що усамітнення – це 
велике благо, але саме по собі воно може забезпечити людині блаженний спокій і душевний мир. "Сего 
сокровища не ищи внъ себе. Уедіненіе – внутрь тебе, покой в сердцъ твоем…" [2: 2: 175]. Справжній і 
блаженний спокій не залежить ні від випадку, ні від конкретного місця. Він – у тишині серця людини, душа 
якої піднялась у гірне. Над такою людиною не владний ні сум, ні злість, ні заздрість, ні рабська неситість, 
бо "вышняя премудрость" має здатність загнуздати невситимі бажання плоті. Цю "вышнюю премудрость" у 
думках мудреця автор порівнює із сонцем, яке і під час бурі залишається сонцем, на відміну від тіла 
людини, яке можуть спіткати нещастя. Отже, душевним спокоєм лише "человък просвъщенный 
наслаждается". Лише мудрець здатний зрозуміти, що зовнішні обставини не принесуть бажаного спокою, 
його можна знайти, відкинувши все плотське, "возвысився сердцем выше всей тлъни, и своей" [2: 2: 175]. 

У контексті захоплення стоїцизмом не випадковим видається звернення Сковороди до твору знаменитого 
римського оратора, політичного діяча й мислителя Цицерона "Про старість". Тут доречно зауважити, що ідеї 
грецького стоїцизму мали великий вплив на Цицерона. Основні питання онтології та етики Цицерон 
розв’язував у дусі стоїцизму: говорив про матеріальну єдність природи, про розумний її зміст, проповідував 
доброчесність і вважав головною рисою мужа "вміти зневажати смерть та нехтувати болем". 

У творі Цицерона "Про старість" український мислитель знаходить близькі своєму серцю думки, які 
висловлює римлянин "сердцем и грудью", "поражая востръем духа в самую душевную точку, и оставляя в 
ней язвительное чувство, будто пчела жало" [2: 2: 179]. Твір Цицерона близький і зрозумілий Сковороді 
усім своїм змістом, тому що це – роздуми людини-мудреця, багатого життєвим досвідом, над людською 
долею взагалі, над життєвими обставинами, у які людина може потрапити на довгій життєвій ниві. 
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Сковороду приваблює, як признається сам мислитель, мудрий підхід античного письменника до, 
здавалось би, найважчого періоду в житті людини – старості. Цицерон устами й роздумами Катона – 
одного з відомих державних мужів Стародавнього Риму – зумів змалювати таку привабливість цього 
зрілого віку, що він після прочитання твору вже нікому не видається прикрим і важким. З усіх злигоднів, 
які очікують людину в цьому періоді життя, знайдено розумний вихід і зроблено мудрий висновок. 

Стоїчні ідеї розумного підходу до життя, єднання з природою, спокійного уміння бути щасливим у 
найважчих і найскладніших випробуваннях – все це дуже привабливе і близьке для Г. Сковороди, бо таку 
філософію він сам, як видно з біографії, щиро сповідував. 

Дуже близький по духу до Г. Сковороди й образ самого Катона, який уособлює стоїчний образ 
мудреця. Ідеал мудреця, створений у стоїчній філософії, наділив цей образ найкращими рисами: він 
привабливий, вільний, блаженний, розумний, наділений всіма можливими чеснотами, завжди чинить 
лиш належне, з нічого дивується, ніколи не обманюється, і нічим не грішить. 

Цицеронів Катон повністю відповідає ідеалу стоїчного мудреця. У повній погодженості зі вченням 
стоїків і Сковороди про подвійну природу всього сутнього він твердить, що тіло людини є оболонкою, 
темницею для справжньої внутрішньої людини, засланої ніби на каторгу в тлінне тіло. Цією 
внутрішньою оболонкою в людині є "находящийся внутри нас дух" [2: 2: 199]. Катон вважає, що 
"потаенный сердца нашого человък одного существа и природы есть с тъм блаженнэйшим духом, 
который всемірными машинами порядочно управляет" [2: 2: 199]. Звільнившись від бездіяльної плоті, 
"от гнилаго примъса освободившись, здълается чист и сам в събе совершенно цъл" [2: 2: 200]. Отже, 
смерть, забираючи в людини лише тлінну плоть та звільняючи її дух, робить нас безсмертними. У цьому 
виразно проявляється божественна природа духу. Після смерті тілесної людина продовжує жити в 
такому житті, яке, на думку мудреця Катону, "одна только и за жизнь почитатись должна" [2: 2: 199]. 

Старість – один з періодів життя людини, старість мудреця має навіть деякі переваги порівняно з 
дитинством чи молодим віком. Мудрець, який досягнув успіху в чесності і чеснотах, в зрілому віці 
пожинає солодкі плоди гідно прожитого життя. Це приносить йому внутрішнє задоволення і 
переконання в тому, що недаремно він народився і трудився, а, вдало представляючи в театрі життя свою 
особу, зіграв, наче майстерний актор. Кожен повинен спокійно очікувати старість і "долготою житія 
своего должен быть доволен" [2: 2: 197], бо "самая краткая жизнь довольна для чесности" [2: 2: 197]. 
Старість та смерть відносяться до непереборних природних законів, тож мудрець, свято вірячи в 
мудрість природи і Бога, не сумує, не нарікає, не противиться, а добровільно підкоряється природним 
статутам, "как самому Богу". 

У творі Цицерона "Про старість" є декілька думок, які могли вплинути на розвиток концепції 
"сродної" праці. Відомо, що Сковорода дуже негативно ставився до плотських насолод, а "сродну" працю 
розглядав як духовний акт. Таке ставлення до плотського проглядається і в творі Цицерона, який 
Сковорода переклав. Виступаючи проти звинувачень старості в тому, що в цьому віці людина позбавлена 
плотських утіх, він вважає цю обставину корисною для людини. Замість плотських насолод, які 
виснажують людину, більш високим і гідним людини Цицерон ставить задоволення душі від праці, в 
тому числі й від праці на землі, яку він майже поетизує. 

Особливо близьке Сковороді те, що Цицерон закликав шукати щастя в глибині свого серця і 
пов’язував його з життям відповідно із законами природи. У творах українського мислителя це також є 
одним з основних моментів "сродної" праці: "Старик Катон чем мудр и щаслив? Не изобилием, ни 
чином, – тем, что последует натуре, как видно в Цицероновой книжечке "О старости" [2: 2: 127]. 

Цицерон, як і пізніше Сковорода, обожнював природу – джерело насолоди і духовного багатства 
людини, її щастя. Він вважав, що божество створило природу і саму людину якнайдосконаліше і тому 
природа діє відповідно з божественними принципами. Все це стосується і природи людини. Він 
погоджується з Цицероном у тому, що "…потаенный сердца нашего человек одного существа и природы 
есть с тем блаженнейшим духом, который всемірными машинами порядочно управляет" [2: 2: 193]. 
Людина, яка живе відповідно до законів природи, живе відповідно до того, що визначило відповідно до неї 
божество, і таке життя є для неї благом. Якщо б люди усвідомили свою божественну природу, спільну для 
всіх людей, то вони жили б у відповідності з нею і це сприяло б відсутності усіх негативних явищ в 
суспільстві – війни, обману, насильства. На думку Цицерона, через їх однакове походження не існує 
відмінностей між людьми і всі люди мають однакові здібності. Проте, у його вченні є натяки на деяку 
диференціацію людей за їх природою. Це видно, коли Цицерон порівнює суспільство із будовою Всесвіту і 
проводить аналогію між Всесвітом і суспільством, в якому кожна людина, якщо б вона діяла відповідно зі 
своєю природою, виконуючи свою власну роль, "с удачею на театре представляя свою персону" [2: 1: 196], 
сприяло б гармонії суспільства. Мотив природовідповідного життя в творах Цицерона звучить на повний 
голос. Власне в цьому аспекті він розуміє і право, і справедливість. Відповідність з природою є, на його 
думку, "мірилом" справедливості та відрізняє "право" від "бесправия", а справедливість він визначає як 
призначення людини, бо прагненням до неї наділила людину природа. 
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Все це дуже нагадує теорію "сродної" праці, згідно з якою людина шляхом самопізнання виявляє 
свою божественну природу і діє відповідно з нею. Оскільки її природа є частиною єдиного божества, то 
дії такої людини спрямовані на всезагальне добро. 

Висновок. Як бачимо, Цицерон устами мудреця Катона висловлює думки, які в питаннях етики 
ріднять його зі стоїками і близькі за змістом до поглядів Г. Сковороди. Український мислитель, як і 
стоїки, не закликав до бунту проти зловорожого світу, він радив знаходити вихід із несприятливих для 
людини ситуацій чи колізій в самоізоляції від світу, у заглибленні в своє серце, свої помисли. Він учив 
сприймати життєві бурі як належний дар – людина безсила проти долі, однак вона може спокійно 
витримати її випробовування. Г. Сковорода не тільки поглибив і розширив розуміння щастя людини у 
морально-етичних вченнях своїх попередників, а й вказав шляхи до його осягнення в земному житті, 
пересадивши на український ґрунт ідеї стоїчної філософії. 
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Паласюк М. И. Идеи стоиков в переводах Григория Сковороды. 

Статья посвящена исследованию идей стоической философии в переводах Г. Сковороды. 
Проанализировано осмысление украинским мыслителем этических теорий Цицерона, Плутарха и 
Сидрония Гозия. Показана связь понятия "истинного человека" в учении Сковороды со стоическим 

идеалом мудреца и его учения о "сродном" труде со стоическим понятием счастья человека. Выявлено, 
что Г. Сковорода не только углубил и расширил понятия счастья человека в морально-этических 

учениях своих предшественников, но и указал на пути его обретения в земной жизни, трансформируя 
его в украинские реалии идеи стоической философии. 

Palasіuk M. I. Stoics Ideas in Grygoriy Skovoroda’s Translations. 

The article investigates the ideas of the stoic philosophy in Grygoriy Scovoroda’s translations. The 
comprehension of Cicero, Plutarch and Sydroniy Goziy’s ethic theories by the Ukrainian nationalist is analyzed. 

The relation of the "veritable man" conception in the Skovoroda’s doctrine with the stoic ideal of the man of 
wisdom and the doctrine of "cognate" work with the stoic conception of the man’s happiness are explained. It is 
marked out that Grygoriy Skovoroda not only deepened and expanded the notion of the human happiness in the 

moral-ethical predecessors' works, but also indicated the ways of its acquirement in the terrestrial life, 
transforming it into the Ukrainian realia of the stoic philosophy idea. 
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ВЛАСНІСТЬ І КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

У статті з філософських позицій проаналізовано сутнісні смисли та структурно-функціональний 
характер власності і капіталу. Зазначено, що вид власності визначає найбільш узагальнені принципи її 
функціонування, сутність характеру поєднання робітника із засобами виробництва, а власність як 

приватне явище, маючи свого конкретного суб’єкта, свою сутність, проявляється, реально втілюється 
у різних формах. Двома значущими підсистемами власності визначено економічну та юридичну 

власність. Фізичний капітал є реально відчутним, оскільки втілюється в очевидні матеріальні форми, у 
свою чергу, людський капітал є менш відчутним, але не меншовартісним по відношенню до фізичного. 
Держава і громадянське суспільство у соціально розвинутих системах активно включені у процес 

творення соціального капіталу. 

Людська екзистенція забезпечується, головним чином, посередництвом суспільного виробництва, в 
процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага (за винятком благ, безпосередньо 
створених природою). Процес виробництва стає можливим та дійсним тільки в тому випадку, коли 
виробник об’єднується зі знаряддями праці, взагалі із засобами виробництва. Таке об’єднання буде 
пришвидшене за умови, коли виробничі засоби є власністю виробника. Коли ж засоби виробництва 
належать не виробникові, тоді це поєднання залежить від волі власника та міжособистісних 
домовленостей. Якщо власники засобів виробництва не займаються продуктивною діяльністю, то вони 
можуть надати можливість іншим ініціативним людям використовувати їх майно з господарською метою 
на визначених умовах. Таким чином, люди вступають у виробничі відносини залежно від форм 
власності. Відносини з приводу власності визначають характер усіх видів виробничих відносин. 

Власність – це соціально-економічні відносини між людьми, а також відносини між окремою 
людиною або групою людей стосовно володіння, користування і розпорядження речами, предметами та 
явищами об’єктивної реальності. Власність – це історично визначений спосіб присвоєння людьми 
предметів виробничого та невиробничого (особистого) споживання. Власність характеризує 
приналежність об’єктів певним людям та відносини між ними, що виникають у зв’язку з цим. Вона є 
відображенням прагнення до володіння чим-небудь, що постає традиційною, об’єктивною потребою 
будь-якої людини. Адже, не маючи нічого, фізично вижити людині просто неможливо. 

Цілковито логічним є те, що економічна наука визначає власність як соціально-економічні відносини 
між людьми, а також відносини між окремою людиною або групою людей стосовно володіння, 
користування і розпорядження речами, предметами та явищами об’єктивної реальності. "Власність – це 
категорія, яка містить низку підсистем суспільних відносин (економічних, соціальних, правових, 
психологічних, національних тощо), що прямо й опосередковано стосуються привласнення предметів 
природи у процесі праці та привласнення матеріальних і духовних благ через соціально-економічну 
форму суспільного способу виробництва" [1: 237]. 

Сутність природи власності найпрогресивніше розглядати за родовими, видовими, типовими і 
формоутворюючими її проявами. У родовому відношенні, тобто з точки зору бачення природного 
характеру існування власності, найхарактернішим проявом сутності власності є те, що будь-яка власність 
є приватною. Родова сутність власності є саме приватне явище, сама матриця усіх відносин щодо 
привласнення результатів суспільного виробництва. Поняття "приватне" у цьому розумінні означає: 
"чиєсь", "належне людині", "визначене майновою часткою стосовно когось", "інтимне, або публічне". 
Щодо такого розуміння власності цілком очевидно, що будь-яка власність є явищем приватним. Адже 
нічого нічийного у світі відносно того, що стосується людини немає. 

Типова сутність власності характеризується конкретним способом привласнення благ та методами 
господарювання. Якщо розглядати сутність власності у типовому її прояві, то вона історично поділяється 
на приватно-особисту і приватно-суспільну. У цьому випадку приватно-особистою варто назвати такий її 
прояв, коли засоби виробництва та результати праці належать (фактично і юридично) окремій особі. А 
приватно-суспільна власність є таке відношення стосовно присвоєння засобів виробництва і результатів 
праці з боку елементів соціальної структури, яке ґрунтується на двох основних принципах: 1) спільне 
бачення основ майнових відносин; 2) особиста відповідальність за результати суспільного виробництва 
(в широкому розумінні цього слова). Досить часто як теоретично, так і практично припускаються 
помилки – ототожнюють суспільний тип власності і державну форму власності. Стосовно розуміння 
сутності власності ці поняття різновимірні, неоднопорядкові. ("Тип" не тотожний "формі"). 

Отже, при баченні сутності власності у типовому відношенні реально існують: приватно-особиста 
(найбільш широко вживається у сучасній літературі поняття "приватне") і приватно-суспільна (найбільш 
поширене понятійне вживання "суспільна"). При цьому варто підкреслити родовий прояв приватності 
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суспільної власності, адже ця властивість тільки юридично належить елементам соціальної структури, а 
фактично нею володіють, користуються і розпоряджаються члени суспільства неоднаково – 
першочергово вона належить тим конкретним особам, які реально володіють владою у суспільстві. 
Таким чином, коли мова йде про поняття "приватна" і "суспільна" власність, то необхідно щоразу 
пам’ятати, що дійсно протилежне відношення цих понять проявляється тільки тоді, коли сутність 
власності розглядається у типовому вимірі. 

Вид власності визначає найбільш узагальнені принципи її функціонування, сутність характеру 
поєднання робітника із засобами виробництва. У видовому відношенні сутність власності проявляється у 
її поділі на: а) засоби виробництва і результати праці, які належать виробникові; б) засоби виробництва і 
результати праці, які належать невиробникові. При цьому під виробником варто розуміти того (тих) 
власника (власників), який створює найбільш прогресивні виробничі відносини. Невиробник – це той 
власник, який реалізує виробництво і його результати виключно в особистих, а не соціальних інтересах. 

І нарешті, власність як приватне явище, маючи свого конкретного суб’єкта, свою сутність, 
проявляється, реально втілюється у різних формах. Форма власності – це конкретизація її змісту 
стосовно вияву реального суб’єкта у майнових відносинах людей. Формоутворююча сутність власності – 
це стійка система економічних і господарських зв’язків, що обумовлює відповідний спосіб та механізм 
поєднання робітника із засобами виробництва. Сучасна система власності характеризується не 
уніфікацією, а навпаки – ускладненням структури та багатоманітністю форм утворення власності й 
господарювання. Історично у суспільстві складались такі форми власності: індивідуальна, особиста, 
сімейна, колективна, національна, державна, акціонерна, власність громадських організацій, власність 
спільних підприємств тощо. Виділення окремих форм економічної власності зумовлено тим, що у межах 
кожного з них існують окремі типи власності, які формуються в окремі види організацій, що, у свою 
чергу, зумовлює різні форми та типи бізнес-діяльності. 

Двома значущими підсистемами власності є економічна та юридична власність. Економічна власність 
має кількісну та якісну сторони. Перша означає певну сукупність матеріальних благ, різноманітних 
об’єктів власності (засобів праці, предметів праці, робочої сили, предметів споживання, цінних паперів, 
грошей тощо), в т. ч. об’єктів інтелектуальної власності (патентів, ліцензій та ін.). Друга виражає систему 
виробничих відносин між людьми з приводу привласнення об’єктів власності в усіх сферах суспільного 
відтворення (у безпосередньому виробництві, обміні, розподілі та споживанні). В діалектичній єдності 
цих двох сторін економічна власність означає привласнення індивідом, колективом, державою та іншими 
суб’єктами засобів виробництва, предметів споживання, послуг та інших об’єктів власності в усіх сферах 
суспільного відтворення. Власність економічно реалізується якщо приносить прибуток власнику. 

"Власність означає повний контроль над послугами, які можна отримати з деякого блага. Це 
каталектичне поняття власності та прав власності не варто плутати з юридичним визначенням власності 
та прав власності, що сформульоване в законодавстві різних країн. Визначення поняття власності таким 
чином, щоб надати власнику повний захист державного апарату стримування та примусу і відвернути 
будь-які посягання на його права, було ідеєю законодавців та судів" [2: 640]. Юридична власність є 
формою вияву реальних економічних відносин власності. Належить до надбудовних відносин, залежить 
від волі й свідомості людей. Юридична власність – загальна умова виробництва, вияв волі певного класу 
і правове оформлення цієї волі в юридичних актах і нормах, у праві власності [1: 237]. 

Власнику належить вказане в законі майно і він отримує право: володіти (фізично володіти річчю), 
користуватися (виробничо або особисто споживати майно для задоволення власних потреб та інтересів) і 
розпоряджатися (змінювати приналежність речей шляхом купівлі-продажу, обміну, дарування тощо). 
При визначенні власності в юридичному значенні виділяють наступні види власників: фізична особа 
(громадянин), юридична особа, державні та муніципальні утворення. Однак право власності не є 
відображенням її економічного змісту. Воно, без сумніву, виражає реальні економічні відносини, однак 
водночас існує й розвивається за власними правовими законами. 

Отже, філософсько-економічний аналіз власності приводить до досить важливого у методологічному 
і соціально-практичному плані висновку: соціальний прогрес суспільства органічно пов’язаний із 
категоріально-означеним поділом у баченні природи, сутності і функціонуванні власності. Зокрема, така 
означеність показує, що розвиток відносин власності в Україні об’єктивно йде у напрямку приватизації. 
Насамперед, у методологічному аспекті, приватизація постає як шлях пошуку ефективно-прогресивних 
форм власності, що є закономірним станом у переході до ринкової економіки. Домінування в минулому 
України державної форми власності на засоби виробництва за повсюдного обмеження інших форм 
власності привело до відчуження і навіть протистояння між виробником і засобами виробництва, до 
втрати зацікавленості людей у збереженні, примноженні та ефективному використанні державної форми 
власності. Звідси походять незацікавленість працівників у результатах праці, втрата економічних 
ресурсів, низька ефективність усього суспільного виробництва і криза економіки взагалі. Монополізовані 
визначеною частиною суспільства засоби виробництва, продукти, що відокремилися стосовно живої 
робочої сили й умови приведення в дію самої цієї робочої сили, – от що в силу цієї протилежності 
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персоніфікується в капіталі. Формування в Україні такого поля приватизації як рух до плюралізму форм 
власності і конкуренції є важливою умовою становлення повноцінного ринку та його суб’єктів – вільних 
товаровиробників, власників-господарів, які є опорою і основою соціальної стабільності суспільства. 

Подолання соціальної кризи є можливим і дійсним при категоріальному переосмисленні поняття 
"капітал". Капітал – це соціальна, розширено-самовідтворювальна на основі додаткової вартості 
продуктивна сила суспільства. Ця якість капіталу обумовлена ринково-конкурентним середовищем його 
обігу, яке підштовхує його власників до створення найкращих умов для більш продуктивного 
функціонування свого капіталу. "Капітал – сукупність виробничих відносин капіталістичного способу 
виробництва, за яких засоби праці, певні матеріальні блага, гроші, об’єкти інтелектуальної власності та 
різні види цінних паперів тощо є знаряддям експлуатації, привласнення частини чужої неоплаченої 
праці. Цих об’єктів власності позбавлені наймані працівники, які змушені через це продавати свою 
робочу силу, створювати необхідний і додатковий продукт. Більшу частку його (результати чужої 
неоплаченої праці) привласнюють власники засобів виробництва та інших об’єктів власності, а також 
держава" [1: 719]. "Володіння капіталом – це мандат, довірений власникам за умови, що він буде 
використаний з метою максимального задоволення споживачів", зазначає Л. Мізес [2: 609]. 

Осмислення поняття капіталу починається із визнання виняткового, у методологічному аспекті, 
значення твердження К. Маркса, що капітал – це вартість, яка здатна приносити додаткову вартість, що 
капітал – це економічна категорія, що відображає відносини капіталістичного способу виробництва. "У 
капіталу одне єдине життєве прагнення – прагнення збільшити свою вартість, створювати додаткову 
вартість, залучати своєю додатковою вартістю, засобами виробництва, можливо більшу масу додаткової 
праці. Капітал – це мертва праця, яка, як вампір, оживає лише тоді, коли вбирає живу працю і живе тим 
повніше, чим більше живої праці він споживає" [3: 238]. 

"Товарний обіг є висхідним пунктом капіталу. Історичними передумовами є товарне виробництво та 
розвинутий товарний обіг, торгівля" [3: 153]. Потрібно визнати методологічно вдалим положення 
марксизму про те, що передумовою виникнення капіталу є товарне виробництво і перетворення робочої 
сили на товар та вперше здійснений К. Марксом структурний поділ капіталу на постійний і змінний, 
функціонування капіталу у різноманітних формах. "Якщо ми залишимо в стороні речовий зміст 
товарного обігу, обмін різноманітних споживчих вартостей, і будемо розглядати лише економічні форми, 
що породжуються цим процесом, то ми знайдемо, що гроші являють собою його кінцевий продукт. Цей 
останній продукт товарного обігу є першою формою появи капіталу" [3: 153]. 

"Проте кожний окремий капітал являє собою лише окрему, таку, що має індивідуальне життя, 
частину всього суспільного капіталу, на зразок як окремий капіталіст являє собою лише індивідуальний 
елемент класу капіталістів. Рух суспільного капіталу складається з сукупності рухів окремих дрібних 
частин, з сукупності обігу індивідуальних капіталів. Як метаморфоза окремого товару є складовою в 
ланцюжку метаморфоз товарного світу – товарного обігу, так і метаморфоза індивідуального капіталу, 
його обіг, являється складовою в колообігу суспільного капіталу" [4: 349-350]. 

Однак, варто підкреслити, що такі висновки К. Маркс робить у ХІХ столітті, спираючись на ідею 
необхідності розкриття сутності жорстокості експлуатації найманої праці робітників, а тому у соціально-
філософському і ідеологічному плані теоретично вірні основні положення марксистської економічної 
теорії капіталу використовуються для обґрунтування положення про те, що виробництво і привласнення 
додаткової вартості є основним економічним законом капіталізму, який визначає рух капіталізму від 
його початкових форм до загибелі. "Функціонуючи, виробничий капітал споживає свої власні складові 
частини, щоб перетворити їх в масу продуктів, що мають більш високу вартість. Так як робоча сила діє 
лише в якості одного з її органів, то і створений її додатковою працею надлишок вартості продукту над 
вартістю елементів, що його утворюють, є продуктом капіталу" [4: 33]. 

Історія другої половини ХХ і початку ХІХ століття показала, що К. Маркс був правий, пророкуючи 
загибель капіталізму в якості буржуазно-пролетарської соціальної системи, яка є чужою дійсній природі 
людини. Однак, марксизм виявив свою убогість в тому, що не помітив конструктивної ролі капіталізму у 
соціально-економічних перетвореннях. Марксизм як економічна теорія перестав працювати з моменту, 
коли втратив розуміння того, що капітал як філософсько-економічна категорія у ХХ столітті наповнився 
новим змістом. Сутністю цього наповнення є, насамперед, усвідомлення ідеї, що капітал породжує не 
тільки жорстока експлуатація, а будь-яка, зокрема, й нежорстока, толерантна експлуатація найманих 
працівників. Адже, у філософсько-економічному категоріальному вимірі, експлуатація – це таке 
відношення між роботодавцем і найманим робітником, коли перший присвоює результати праці другого. 
А таке присвоєння може мати як антагоністичний, так і неантагоністичний характер суперечностей. 

"…формування капіталу як нагромадження результатів приватної діяльності в особистому і 
корпоративному вимірі має економічну основу і не збігається з державною функцією, а є, скоріше, 
суспільною, оскільки суспільний лад, що панує в країні, зумовлений взаємодією економічного і 
суспільного, і чи може держава привласнювати результати приватної діяльності і втручатись у сферу 
економічного життя приватного характеру, залежить від суспільного ладу", справедливо зазначає 
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український дослідник В. Геєць [5: 50]. Отже, капітал "править бал" у сучасному, економічно розвиненому 
суспільстві, оскільки він функціонує як виробничий потенціал, як один із основних факторів виробництва, 
адже останнє відбувається тільки завдяки поєднанню робочої сили і засобів виробництва. 

Більше того, у ХХ столітті, особливо наприкінці його існування, змінилось тлумачення структури 
капіталу і функціональної вартості його основних елементів. Низка провідних дослідників соціально-
економічного життя суспільства, зокрема відомий американський науковець Ф. Фукуяма, стверджують, 
що сучасна структура капіталу виглядає в якості органічної єдності таких його складових як фізичний, 
людський і соціальний капітал. Якщо фізичний капітал є реально відчутним, оскільки втілюється в 
очевидні матеріальні форми, то людський капітал є менш відчутним, але не меншовартісним по 
відношенню до фізичного. Адже він в основному проявляється через знання і навички, які надбані 
індивідом. Соціальний же капітал є взагалі не відображуваним органами чуття людини. Однак, саме 
соціальний капітал, у сучасних умовах, набуває найбільш важливого значення. 

Це значення окреслене тим, що соціальний капітал – це, насамперед, здатність індивідів 
розпоряджатися обмеженими ресурсами на основі свого членства в соціальній структурі. Отже, беручи 
до уваги, що "соціальний капітал не є суспільним благом, а скоріше особистим благом", можна 
стверджувати, "що сучасна ринкова економіка буде увесь час створювати соціальний капітал" [6: 350], 
що від рівня його розвитку і функціонування залежить соціальний розвиток суспільства. Соціальний 
капітал – це капітал спілкування, співробітництва, взаємодії, взаємної довіри та взаємодопомоги, що 
формується у просторі міжособистісних (інтерперсональних) економічних відносин. Більше того, варто 
також підкреслити, що соціальний капітал як потенціал реалізації моралі, права, політики, культури, 
освіти, релігії, інформації тощо в окремій людині створюється не тільки приватним шляхом. Це також 
публічний процес. Держава і громадянське суспільство у соціально розвинутих системах активно 
включені у процес творення соціального капіталу. Прикладом цього є освітня система, яка у більшості 
країн світу забезпечується державою в якості соціального блага. 

"Можна стверджувати, що на довгому історичному шляху розвитку капіталізму від первісного 
нагромадження капіталу до капіталізму з соціальною ринковою економікою і навіть соціальною 
державою, в якій зовсім не заперечуються ринкові відносини та приватна власність, сформувалися 
стосунки, що дозволяють говорити у сьогоднішньому розумінні про соціогуманітарний розвиток, якому 
притаманні: розвиток людського потенціалу, охорона здоров’я і боротьба за продовження життя, 
розвиток науки і освіти, боротьба за збільшення народжуваності, зниження рівня соціальної 
диференціації, реалізація політики високовартісної робочої сили, використання прогресивних податків та 
податків на розкіш і товари високої вартості, приватно-державна співпраця на користь суспільства, 
недоторканість приватної власності, турбота про розвиток культури та збереження самобутності народу, 
дотримання моральних і гуманістичних принципів, а також багато інших характерних ознак, які можна і 
необхідно віднести до соціогуманізованих складових розвитку, що у своїй основі мають доволі глибокі 
філософські тлумачення, оскільки далеко неоднаково трактуються в різних суспільствах" [5: 191]. 

Таким чином, капітал – одна з фундаментальних категорій, сутність якої наукова думка з’ясовує 
протягом низки сторіч. Спочатку капітал розглядався як основне багатство, майно. Однак, з розвитком 
філософської та економічної думки це первісне абстрактне й узагальнене поняття капіталу наповнилося 
конкретним змістом, що відповідає пануючій парадигмі економічного аналізу розвитку суспільства. 
Ускладнення характеру економічної діяльності в сучасних умовах вимагає нових горизонтів у 
методологічному осмисленні поняття "капітал". Суть новизни полягає у тому, що категоризація цього 
поняття на сьогодні вимагає знання не тільки економічних залежностей, а, насамперед, знань про соціальну 
сферу, розуміння процесу формування нової ментальності людини постіндустріального суспільства. 
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Приятельчук А. А. Собственность и капитал: сущность, структура и основные функции. 

В статье с философских позиций проанализированы сущностные смыслы и структурно 
функциональный характер собственности и капитала. Отмечено, что вид собственности определяет 
наиболее обобщенные принципы ее функционирования, сущность характера сочетания рабочего со 
средствами производства, а собственность как частное явление, имея своего конкретного субъекта, 
свою сущность, проявляется, реально воплощается в разных формах. Двумя значимыми подсистемами 
собственности является экономическая и юридическая собственность. Физический капитал является 

реально ощутимым, поскольку воплощается в очевидные материальные формы, в свою очередь, 
человеческий капитал является менее ощутимым, но не менее стоящим по отношению к физическому. 
Государство и гражданское общество в социально развитых системах активно включены в процесс 

создания социального капитала. 

Priyatelchuk A. А. Propertу and Capital: Essence, Structure and Basic Functions. 

In the article from the philosophic points of view the essence and the functional character of property and 
capital are analyzed. It is pointed out that the kind of property determines the most general principles of its 
functioning, the peculiarities of the union of a worker with the production means; and that property as the 
private phenomenon which has its own subject and essence reveals itself in different forms. Two essential 
subsystems of property are the economic and judicial property. Physical capital is really noticeable as it 

embodies in evident material forms; unlike it the human capital is less noticeable but not less valuable. The state 
and civil society in socially developed systems are included into the process of the social capital creation. 
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ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

У статті зроблено спробу аналізу ролі української й російської культур у політичному житті 
суспільств. Розкрито шляхи реалізації культурних традицій у політичній системі. Виявлено, що 
українська культурна традиція розвивається від індивідуальності через рід до нації. Євразійська 
культурна традиція реалізується через колективізм до розуміння нації, індивідуальності. Розкрито 

зв'язок між культурними традиціями та формуванням і розвитком політичних систем. Проаналізовано 
цінності українського і російського суспільств, описано роль цінностей у формуванні та розвитку 
української та російської політичних систем. Зроблено спробу аналізу впливів культурних традицій, 
цінностей, політичних систем на формування та розвиток індивідуальності; розкрито шляхи, якими 

реалізуються політичні системи в українському суспільстві. 

Постановка проблеми. Політична система є ефективною, коли відповідає традиціям даного 
суспільства. Тільки тоді вона є зрозумілою для громадян цього суспільства. Саме ці традиції – 
економічні, культурні, соціальні – формують особливості суспільства. Коли ж політична система 
(модель) не відповідає традиціям суспільства і не враховує його особливості, вона є неефективною і 
породжує масу протиріч і конфліктів, що, в свою чергу, призводить до потрясінь і боротьби у самому 
суспільстві. Нестабільність у суспільстві буде існувати доти, доки воно не знайде оптимальну для себе 
політичну систему. 

Аналіз останніх досліджень. Активно вивчали цю проблему Д. Донцов, С. Кримський, Д. Мейс. 
Сучасні дослідники Д. Видрін, В. Гріньов, А. Деркач, С. Веретенніков, А. Єрмолаєв, Є. Бистрицький, 
О. Дергачов, С. Макєєв, В. Полохало, М. Томенко по-різному оцінюють політичну систему та впливи 
української культури на її розвиток. Вони вважають, що українська культура через традиції, які різними 
шляхами розвивались в українському суспільстві, має великий вплив на політичну систему. Взаємодія 
цих традицій породжує проблеми або компроміси у політичній системі. 

Мета дослідження. Культура є основою суспільства, яка визначає зміст світогляду, характер 
мислення, систему цінностей суспільства. В історії людства культура відіграє вирішальну роль, особливо 
коли з’являються створені індивідами знаряддя праці і ускладнюється система соціальних 
взаємовідносин. Саме в цей період інстинкти перестають відігравати вирішальну роль у суспільних 
відносинах, і цю роль бере на себе культура. Відбувається зміна біосфери на ноосферу. Культура – це та 
система, яка стримує та регулює агресію у суспільстві. У кожному суспільстві культура має свої 
механізми реалізації та свою систему цінностей, що  відображається у політичній системі суспільства. 
Тому автор прагне усвідомити, які механізми і цінності є основою української культури, і як вони 
впливають на розвиток політичної системи України. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі існує велика кількість різних політичних систем тому, 
що кожна країна прагне реалізувати ту модель, яка відповідає культурним, економічним, соціальним 
традиціям. Існують країни з президентською системою: США, Фінляндія; парламентською: Англія, 
Німеччина; президентсько-парламентською (Франція); парламентсько-президентською (Швейцарія). 
Президентська, парламентська, президентсько-парламентська, парламентсько-президентська системи для 
кожної з цих країн стають найкращим варіантом реалізації демократії з виборністю і звітністю керівництва, 
громадянським суспільством, верховенством закону та гарантією прав і свобод громадян. Політична 
модель, яка орієнтується на демократію, є характерною рисою європейської цивілізації, де в центрі моделі 
знаходиться окрема особистість, яка має приватну власність, спеціалізується на якомусь виді діяльності, 
для якої основною цінністю є окремий індивід та його права (гуманізм). 

Є також країни, в яких конституційно закріплені механізми демократії, але працюють вони не на 
повну силу. Це Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Російська Федерація та багато інших. Політичні 
режими цих країн тяжіють до керованої демократії: існує виборність керівництва, але відсутній контроль 
за його діяльністю з боку суспільства, відсутнє громадянське суспільство, не забезпечені права і свободи 
громадян та верховенство права. У такому випадку можуть існувати декларації прав та свобод людини, 
але реально в основі цієї системи лежить національна ідеологія, яка орієнтується не на гуманізм, а на 
державу та її бюрократичний апарат. Це характерно для країн, які переходять від тоталітарного чи 
авторитарного політичного устрою до демократичного. 

Україна належить до країн, які переходять від тоталітарної системи до демократичної. Важливим є, 
наскільки українська національна традиція здатна через свою політичну модель прийти до демократії, і 
які чинники в українському суспільстві ускладнюють цей шлях? Щоб відповісти на це запитання, ми 
повинні зробити спробу аналізу розвитку політичної системи України та з’ясування її особливостей. 
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Політична система українського суспільства почала формуватися за часів Київської Русі. Її розвиток 
припадав на часи Середньовіччя. Політична модель того часу включала князя і віче. Князівська влада 
передавалась у спадок, але спочатку система передачі влади йшла від старшого брата до середнього, далі 
– молодшого, це породжувало князів-ізгоїв. Пізніше на князівських з’їздах було прийнято рішення про 
передачу влади від батька до сина. 

Віче могло усунути князя, закликати нового. Але не були відрегульовані стосунки між князем і вічем. 
Сильним був князь – він міг керувати країною, не звертаючи уваги на віче; впливовим було віче – князю 
доводилось з ним рахуватись. 

Ця політична система формується у межах торгівельного шляху із Балтики у Чорне море, що являв 
собою частину загальноєвропейської економічної торговельної мережі. У плані культури прийняття 
християнства у 988 році – це включення у духовну європейську спільноту. Причому, прийняте у ті часи 
християнство не було ні православним, ні католицьким у сучасному розумінні, тому що офіційний 
розкол на православних і католиків відбувся у 1054 році. З 988 року починає формуватися Київське 
(українське) християнство, оформляються його погляди у творі митрополита Іларіона "Про Закон 
Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених". 

У Київському християнстві не існує богообраного народу, тому що благодать дає Бог народу і 
особистості тоді, коли вважає за потрібне. Сприймається божа благодать окремою особистістю через 
власні емоції (любов), центром цих емоцій повинно стати серце окремої людини. "...і зійшло на нього 
благословення Всевишнього, – споглянуло на нього все милостиве око благого Бога і возсіяв розум у 
серці його, щоб зрозуміти суєту ідольської омани, відшукати єдиного Бога, який сотворив усяке 
створіння – видиме і невидиме" [1: 101]. Крім чуттєвого рівня іде розуміння божої благодаті окремою 
особистістю. На цьому рівні сприйняття благодаті велику роль починає грати розум. "Тільки від благого 
розмислу і гостроти розуму ти збагнув, що Бог є єдиним творцем невидимого і видимого, і що послав до 
людей спасіння ради возлюбленого Сина Свого" [1: 115]. Київське християнство центром сприйняття 
Бога і благодаті робить не державу з абсолютною владою царя, а окрему особистість. Саме ця 
особистість через своє життя, яке включає емоції, розум, волю, реалізує християнські принципи. Тому 
такий релігійний світогляд реалізується у Софійному християнстві, яке пізніше стає філософією серця. 
"Є мудрість, яка в голові – "Логос"; є мудрість, яка в бутті, в речах – це "Софія" [2: 28]. 

У центрі такого світогляду знаходиться окрема особистість, яка має призначення дане їй від 
народження Богом. Шлях розуміння свого призначення особистістю починається з пізнання самого себе. 

У середньовічній Україні, виходячи з релігійного світогляду, передбачалось два варіанти пізнання 
самого себе, це: полюбити всім серцем християнство та зрозуміти основні християнські погляди. Або коли 
особистість знаходиться на такому рівні духовного розвитку, що божа благодать сходить на цю людину. І в 
першому, і в другому варіанті особистість, виконуючи гарно свою роботу ремісника, селянина, священика, 
князя, реалізує своє призначення перед Богом. Виконуючи свою роботу, кожен з них робить те, для чого 
його призначив Бог, і одночасно працює на суспільство Київської Русі. Причому Київ для всіх русинів-
українців був духовним центром, другим Єрусалимом, а Дніпро – другим Йорданом. Так починає 
формуватися український індивідуалізм, який стає одним із факторів політичної системи України. 

В українському середньовічному світогляді індивід виступав як неповторна особистість зі своїм 
світоглядом, який, пізнаючи себе та своє призначення у суспільстві, починає відчувати і розуміти для 
чого його створив Бог. Таким чином, він починає усвідомлювати Бога. Така особистість, щоб зрозуміти 
себе і виконати призначення від Бога, повинна бути активною, творчою, відповідальною та включеною у 
суспільне життя. Це включення повинно бути всебічним і проявлятись не тільки у професійній 
діяльності індивіда. Індивід відчуває і розуміє свою належність до роду, розуміє, що свої задатки він 
отримав від своїх предків. У нього є свобода вибору або розвивати свої здібності, або цього не робити і 
нести відповідальність перед собою і Богом за це. Він виховується у повазі до представників свого роду 
незалежно від їх характеристики, тому вчиться користуватись як позитивними, так і негативними 
власними рисами. 

Одночасно, усвідомлюючи своє призначення і вдосконалюючись в цьому напрямку, індивід може 
досягти нового рівня. Основою цього рівня стає творчість, коли особистість починає створювати щось 
нове, вона відчуває себе богом. Це призводить до змін у світогляді індивіда, праця, яка базується на 
творчості, стає основою задоволення та розвитку особистості. Так відкривається шлях індивіда до своєї 
великої мети через процес постійного самовдосконалення та пізнання. Індивід, який іде цим шляхом, 
трансформується, змінюється, він відчуває та розуміє свою неповторну творчу індивідуальність, а також 
належність до безмежної божественної благодаті. Так у середньовічній Україні починає формуватись 
така риса національного характеру індивіда, як персоналізм. Він стає одним із варіантів, який є 
потрібним для будівництва зрозумілої політичної моделі українського суспільства. 

Релігійний світогляд визнавав, що божа благодать дається кожному народу Богом і немає богообраних 
народів, а шлях пізнання християнства відбувається через життя окремої особистості, де свою роль грає 
любов і розум. Основою такого християнства є окремий індивід. Тому людина є найвищою цінністю такого 
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суспільства. Так основний закон Київської Русі "Руська правда" не передбачав тілесного покарання, або 
смертної кари, існувала система штрафів. Визнання унікальності та неповторності свого власного світу 
через самопізнання та постійну працю над самим собою призвело до цінування життя інших людей. Саме 
так починає формуватись гуманізм, який стає одним із елементів політичної моделі. 

У той же час у середньовічній Україні розуміння добра і зла також поєднується з окремим індивідом. 
Коли особистість виконує своє призначення дане йому від Бога, вона не тільки розвивається, але й 
приносить користь суспільству. Так індивід реалізує добро у суспільстві. При невиконанні свого 
призначення індивід не тільки не вдосконалюється, він робить роботу неякісно, тому породжує зло. 

В результаті у IX – XV століттях основою політичної моделі Київської Русі стає українська 
ментальність, яка ґрунтувалась на вільній творчій особистості, здатної бути активним творцем свого і 
суспільного життя. Така вільна творча особистість через своє життя поєднувала та реалізовувала 
індивідуалізм, персоналізм, гуманізм, самопізнання. Оформилось все це у Софійне християнство 
Київської Русі. Це була практична філософія, яка дозволяла нашим предкам виживати в умовах 
прикордонної цивілізації, а в подальшому стала основою Острозької та Київської академій, теоретичні 
погляди яких реалізувались в українському козацтві. 

Таким чином, політична система України формується як один із варіантів європейської цивілізації, де 
основою політичної моделі є окрема особистість. А базою особистості є її духовність, яка народжується з 
внутрішньої взаємодії емоцій, розуму, волі, а також під впливом греко-слов’янської культури. 

Важливим є те, що політична система України є одним із варіантів європейської цивілізації. Пізніше 
традиції Київської Русі продовжує Галицько-Волинське князівство, яке, активно взаємодіючи з 
Польщею, Угорщиною, прагне створити хрестовий похід проти монголів. Велике князівство Литовське 
виникає під впливом культурних та політичних традицій Київської Русі. В усі ці періоди існування 
українського суспільства у різних формах розвивається українська політична система. Але 
найяскравішим періодом української політичної моделі є доба козаччини і Гетьманщини. 

Для того, щоб проаналізувати політичну систему козаччини та Гетьманщини, треба звернути увагу на 
те, в яких світових процесах іде зародження козаччини. Українська козаччина виникає на кордоні 
протистояння між європейською та мусульманською цивілізаціями. Цей кордон у XIV – XVI століттях 
проходив через території Московського князівства, Речі Посполитої (це південь і схід України), через 
балканський півострів та закінчувався на території Мальтійського ордена. Лицарі мальтійського ордену 
отримували фінансову підтримку від Риму і не платили податків, жили на кордоні європейської 
цивілізації та боролись за неї. Точно у такому стані знаходилось населення балканського півострова, яке 
жило на прикордонних територіях і отримувало допомогу від Відня, Московське князівство також давало 
пільги і допомогу своїм прикордонним військам козаків. 

Українське козацтво починає формуватись із населення, яке найбільше цінує волю, і заради цієї волі 
розриває родинні зв’язки, іде на ризик, добираючись до Запоріжжя. Безперечно, такий склад населення 
Запорізької Січі вплинув на ту політичну систему, яка була сформована в її межах. 

Особливістю формування українського козацтва було те, що Річ Посполита не визнавала козацтва як 
оборонців кордонів європейської цивілізації. Хоча за часи Стефана Баторія і було створено реєстрове 
козацтво, але гроші їм платили нерегулярно і чисельність була занадто маленька. Всі інші представники 
козацтва знаходились поза законом. Тому процес становлення козацтва в Україні мав відмінні риси, ніж 
у Європі та Росії. 

Запорозька Січ захищала українські землі, кордони Речі Посполитої, європейську цивілізацію, але 
права їх як захисників у Польщі не визнавала. За часи Дмитра Вишневецького (Байди) була заснована 
Запорізька Січ, де був створений свій власний госпіталь, але становище козаків у складі Речі Посполитої 
продовжувало бути неузаконеним. 

Також відбувались постійні повстання козаків під приводом Криштофа Косинського, Северина 
Наливайка та багатьох інших, які спливали кров’ю. Повсталі козаки боролися за визнання їх як окремого 
військового стану зі своїми правами та привілеями. 

Зміни у поглядах українських козаків відбуваються поступово, це пов’язано з діяльністю видатного 
українського гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного. Саме за роки його діяльності відбувається 
поєднання запорозьких козаків (мілітарної сили) з київським братством (освітнім напрямком) у єдине 
ціле. Тільки після цього козацькі повстання почали вести боротьбу за українські національні цінності. 

Тому для нас дуже цікавою є політична система, яка сформувалась у Запорозькій Січі. Вся територія 
Запорізької Січі ділилась на курені, паланки. Під новий рік козаки збирались разом, обирали на 
загальних зборах гетьмана і старшину. Причому існувала звітність обраного гетьмана і старшини перед 
козаками, коли він і старшина правили добре, їх могли обрати на наступний термін, правили не дуже 
гарно, знімали з посади, правили дуже погано, в кінці терміна їх страчували. Вся козацька старшина 
обиралась і звітувала перед козацтвом, це було дуже важливим, тому що ця демократична система 
виникає на території, де йде війна. Пізніше, за часи гетьмана Зіновія – Богдана Хмельницького, ця 
політична система виходить за межі Запоріжжя та поширюється на всю територію України. Україна 
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називається козацькою державою, яка ділиться на полки та сотні з виборними полковниками, сотниками, 
війтами. Міста мають Магдебурзьке право, власну систему самоврядування. Все це є свідченням 
європейської системи з виборними та звітними керівниками. Ця політична система отримує назву 
Гетьманщини на теренах України. Основою її є виборність і звітність керівництва перед громадою. 
Велику роль у функціонуванні цієї політичної системи набула влада гетьмана, а також влада козацької 
ради. При сильній владі гетьмана нехтували владою загальної козацької ради, при слабому гетьмані була 
сильна загальна козацька рада. Ця проблема була характерна для Козацької держави. Вирішення цієї 
проблеми було пов’язане з подальшим розвитком української політичної системи. Розвиток цієї 
політичної системи відбувався в умовах війни. Війна за незалежність в Україні розгорається за гетьмана 
Івана Мазепи. І хоч вона закінчується поразкою України, створення конституції Пилипом Орликом 1710 
року вирішує цю проблему тому, що крім влади гетьмана, загальної козацької ради з’являється окрема 
гілка влади – судова. 

При всіх проблемах це була європейська політична система, яка опиралась на окрему особистість, 
економічно незалежну, що стає однією з основ політичної незалежності. За часи гетьмана Зіновія – Богдана 
Хмельницького кріпосного права не було, на заміну прийшла приватна власність окремого господаря, а 
також з’являються ринкові відносини, основою яких є соціальна група чумаків (бізнесменів). 

Культура розвивала образ барокової особистості, вільної людини, здатної самореалізуватись і 
використовувати у цьому процесі як свій позитив, так і свій негатив. Барокова культура – це перший 
синтетичний стиль європейської культури, який розвивався у всіх країнах Європи, але в кожній по-
своєму. Так, італійське бароко – це віртуозність, іспанське – драматизм, німецьке – це містицизм, 
французьке – романтизм, українське бароко – софійна особистість, яка через своє життя прагне 
реалізувати поєднання любові та розуму в єдине ціле. Таким чином, основою політичної системи 
України є самостійна незалежна особистість, яка через своє активне життя прагне реалізуватися. "На 
авансцені історії України завжди були люди вільного ратного духу, з яких ніхто не бажав бути глядачем 
світової драми, а тільки її актором. Ця стихія вільної самодіяльності особистості, без якої не можна було 
б вижити в умовах кордонної цивілізації (що протистояла варварству степових набігів), живила і 
республіку козаків, і вольницю бурсаків, і вдачу мандрівних дяків та приватну ініціативу громадян у 
містах, яким було надано Магдебурзьке право, …" [3: 417]. 

Політична система України базується на виборності керівників та їх звітності перед своїми виборцями, 
розподілі влади, основою якого є активна, дієва особистість. Формується ця політична система і 
розвивається як один із варіантів європейської політичної системи, причому базується вона на козацьких – 
українських традиціях. І поки українська політична система продовжувала існувати навіть у вигляді 
автономії, на своїх теренах вона була зрозуміла для народу і здатна до ефективної реалізації у житті. 

Але поступово йшов процес руйнування української політичної системи. Як не парадоксально, але 
руйнування політичної системи України починається з культури. Петро I забороняє вживати українську 
мову в церковному житті нашого суспільства і робить першу спробу ліквідувати військову силу української 
політичної системи – Запорізьке козацтво. Подальші етапи ліквідації політичної системи України – це 
ліквідація Запорізької Січі 1775 р., скасування Гетьманщини 1764 р., введення кріпосного права в Україні 
1783 р., а також валуєвський циркуляр 1863 р., та емський указ 1876 р., які забороняли українське 
книгодрукування та й саму українську мову. Це були не просто етапи ліквідації політичної моделі 
українського суспільства, які базувались на українських традиціях, а спроба закріпити та розповсюдити на 
теренах України політичну модель, яка була вигідна метрополії і базувалась на її звичаях і традиціях. 

Так починається новий етап у функціонуванні політичної системи України, коли всі її прояви в 
українському суспільстві вважаються нелегальною діяльністю, а політична система метрополії починає 
нав’язуватись всіма доступними методами. 

На теренах України починає формуватися інша політична система, яка базувалась на євразійських 
традиціях. Вона мала свої відмінності та цілі в Україні. Ця політична система починає формуватись у 
Східній Європі XIV – XV ст. з активним розвитком Московського князівства. У цьому князівстві вся 
влада належала монарху, йому належала вся власність і самі піддані. Це була політична система дуже 
схожа на систему Османської імперії. Основою такої політичної системи стає бюрократичний апарат, де 
необмежені права має чиновник, у свою чергу, його призначення і зняття з роботи повністю залежало від 
імператора, який мав у руках всю владу виконавчу, законодавчу, судову. 

Ідеологічною підтримкою абсолютної влади стала московська церква, яка орієнтувалась на позицію 
візантійського цезеропапізму. У Візантійській імперії вважалось, що греки – це богообраний народ, а 
реалізує цю ідею богообраності імператор (василес). Це стало гарним виправданням для нових завоювань 
Візантійської імперії. У московському князівстві ідея цезеропапізму була сприйнята тому, що відповідала 
колективному менталітету російського народу. Ідея цезеропапізму на теренах московського князівства була 
сформована ченцем Філофеєм у 1524 і вилилась в ідею "Москва – III Рим". Суть цієї ідеології базується на 
богообраності московського народу, яка реалізується через царя, тому він є батьком для всього народу. Так 
формується месіанська ідея Москви, яка узаконила абсолютну владу в московському князівстві. 
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Зміни у цю систему вносять реформи Петра I, хоча вони захопили тільки військовий сектор, а в 
економіці залишились не ринкові методи. Заводи на Уралі базувались на кріпосній праці, більшість із 
них належали державі, у політичній системі панував централізм і за часів Петра I ще більше посилився. 
Причому, ні про які навіть паростки демократії мови не йшло. Навпаки, в історії Росії цього періоду були 
позитивні реформи влади і позитивні повстання селян проти цих реформ. Причина такої ситуації була та, 
що до Петра I народна традиція московського князівства, в основному, була азіатською, реформи Петра 
I, які проводились насильницьким шляхом, впроваджували європейські правила, але насильницькі 
методи можуть зламати хребет народу, який має інші традиції. Тому повстання були тим обмеженням, 
яке рятувало народ і його традиції. На цій основі починає формуватися євразійська політична система. 
Така політична система не передбачала виборність керівництва, їх звітність, не мала якихось 
демократичних механізмів контролю влади. В результаті формується політична система, яка орієнтується 
на абсолютну необмежену владу і несе повну відповідальність за розвиток суспільства. На ідеологічному 
рівні абсолютна політична влада опирається на месіанську ідею Москви III Риму. Сформована політична 
система в Росії була зрозуміла народу, враховуючи перевагу колективізму в його психології, важливою 
особливістю була відсутність будь-яких варіантів впливу народу на владу. 

Як наслідок, Російська імперія проходить через низку революцій і громадянську війну. Як тільки 
імперія розпадалась і її політична система попадала в кризу, Україна проголошувала свою незалежність і 
прагнула відновити свою політичну систему. З виникненням УНР та ЗУНР починає відновлюватись 
політична система українського суспільства. З втратою незалежності 1920 р. залишається автономія в 
межах УРСР, причому в 20-х р. XX ст. відбувається політика коренізації (українізації). 

Коли створена політична система починає хоч трошки нагадувати українську модель, починається 
бурхливий розвиток суспільства. Основою такої активності є особистість, яка мала економічну 
незалежність – власність на землю, приватну власність і орієнтувалась на розвиток українських традицій. 
Саме в цей період починає формуватись українська еліта, представники якої були патріотами і 
професіоналами, представляли різні соціальні групи населення. Це видатний український режисер театру 
"Березіль" О. Курбас, представники ВАПЛІТЕ М. Хвильовий, А. Любченко, Г. Коцюба, М. Йогансон, 
О. Слюсаренко, школа художника Бойчука; Кричевський, картина якого із зображенням української 
родини зайняла перше місце на Бієнале, та багато інших представників. Це українське Відродження, яке 
було розстріляно, вийшло з українського народу, і поки цей народ був вільним і самостійним, з ним 
приходилось рахуватись. Тому треба було знищити український народ або хоча б змінити його свідомість. 
Для цього українське селянство морили голодом. Внаслідок репресій та голодомору частина української 
нації, яка була у складі СРСР, втрачає свою, нещодавно сформовану еліту, переживає геноцид. "У своїй 
праці 1944 року "Правління країн осі в окупованій Європі" Рафаель Лемкін явно не намагався звести 
геноцид до спроби винищення всіх членів певної групи, а вважав його спробою силової зміни 
національного характеру певної території за допомогою різних методів" [4: 16]. Все це привело до втрати 
власної ідентичності, власної історії, культурних та політичних цінностей частиною української нації, яка 
знаходилась в УРСР (північна, центральна, південна, східна Україна). Це посилює асиміляція українського 
суспільства. Саме так закріплюється радянсько-російська політична система на українських теренах. 

Українці, які жили в УРСР, втрачають свою ідентичність та еліту, а з нею і уявлення про свою 
політичну систему, більше того, внаслідок асиміляції частина із них приймає світогляд і уявлення про 
політичну систему пануючої нації. Саме втрата власної ідентичності, еліти та асиміляція зробили з 
українців УРСР представників "малої" нації, якій для того, щоб побудувати свою політичну систему, 
потрібно спочатку відновити свою еліту. "Чеський дослідник національних рухів Мирослав Гроч поділяв їх 
на рухи "великих" народів, які зберегли свою еліту, та "малих" народів на кшталт його власного, які 
втратили традиційну еліту і були змушені відбудовувати свої нації з нічого. Згідно з цією схематичною 
класифікацією, попри свою чисельну перевагу над такими "великими" народами, як поляки чи угорці, 
українців можна було вважати найбільшою "малою" нацією Європи, що може було однією із причин, чому 
в комуністичну епоху професора Гроча чітко попросили не торкатись українського питання" [4: 12]. 

Таким чином, в українському суспільстві різними шляхами закріпились уявлення про дві політичні 
системи, які мають своїх прихильників. У цих політичних системах є різні підходи не тільки до методів 
реалізації, а й до основних цінностей. Як будуть розвиватись відносини між цими політичними 
системами у суспільстві? Як вони будуть впливати одна на одну? Що ж зможе в нашому суспільстві 
створити єдину політичну систему? 

Або запанує створена за часи СРСР та Російської імперії політична система з її варіантами вирішення 
проблем, або українське суспільство, спираючись на свої традиції, побудує ту політичну систему, яка 
ефективно виконуватиме свої функції. 

Важливим є те, як виборець сприймає політичні партії, їх лідерів, а також, на які цінності він 
орієнтується. Ким для нього виступають політики? Носіями європейських чи євразійських цінностей, 
тому він ототожнює їх з відповідними історичними персонажами. Виборець, який орієнтується на 
європейські цінності (гуманізм в культурі, демократію і верховенство закону в політиці, ринкову 
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економіку з соціальними гарантіями) хоче бачити сучасних політиків схожими на Ярослава Мудрого, 
Данилу Галицького, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Михайла Грушевського, Симона Петлюру, 
Степана Бандеру. Для такого виборця українська політична система – це один із варіантів європейської 
політичної традиції. 

Орієнтація виборця на євразійські цінності (месіанство у культурі, керована демократія та диктатура 
закону, ринкова економіка з великим впливом державного апарату) робить ідеалом у політиці історичні 
постаті Івана Грозного, Петра I, Сталіна. Для цього виборця політична система є продовженням 
євразійської політичної традиції. 

Таким чином, внаслідок історичного розвитку українського суспільства формуються, як мінімум, три 
підходи до уявлення, якою має бути політична система України. Один із цих підходів орієнтується на 
російсько-радянську традицію, де в культурній сфері месіанську функцію для країн пострадянського 
простору виконує російська культура, особливістю є те, що там, де закінчується російська мова, там 
закінчується російська держава. У владній системі пануючою є керована демократія (або країна з 
неповною демократією), де демократичні принципи проголошені, але не виконуються, де влада 
обирається народом, але є неконтрольована, і одна особистість відповідає за все, президент або прем’єр-
міністр; в економічній системі – ринкова економіка, де держава не тільки встановлює правила гри на 
ринку, але й є найбільшим власником (дирижизм). 

Інший підхід орієнтується на українські традиції. У культурі панує гуманізм – це світогляд, в центрі 
якого знаходиться окрема особистість як найвища цінність. У владній системі – демократія з виборністю 
та звітністю керівників, верховенством права, в економічній системі – ринкова економіка з соціальними 
гарантіями. 

Третій підхід готовий підтримати ту політичну систему, яка забезпечить вирішення економічних 
питань та дозволить без обмежень вільно пересуватись, як у напрямку Європи, так і у напрямку Євразії. 

24 серпня 1991 р. з проголошенням незалежності України починається боротьба за реалізацію однієї 
із моделей політичної системи. Але в українському суспільстві існує проблема національної 
ідентичності. Більше того, в межах комуністичної месіанської ідеї українці вважались селянською нацією 
та національною меншиною в Україні. Крім того українське суспільство є постгеноцидним. Тому 
проголошення незалежності України тільки для західної частини українського суспільства було 
поверненням до національної політичної системи. 

Для північної, центральної, південної, східної частин українського суспільства ситуація була іншою. 
Крах комуністичної ідеології був проблемою для представників цих регіонів, тому що не одне покоління 
було виховане в цій ідеології. У той же час українська національна ідеологія сприймалась як нацистська. 
Починається розвиток ринкових відносин і поступово в цих регіонах переважає споживацький світогляд. 
У капіталістичному суспільстві, де постійно відбуваються зміни, саме національна мораль обмежувала 
безмежні егоїстичні інтереси окремої особистості. 

Незалежна Україна бере на озброєння політичну систему УРСР, з метою її подальшого 
реформування, не маючи чіткої програми ліквідації штучно створеної політичної системи, з такими ж 
штучними культурними, економічними традиціями, які дозволили частину українського суспільства 
включити в іноземну політичну модель. 

У результаті такого розвитку українського суспільства з 1991 – 2004 р. євразійська політична система 
була домінуючою, представники інших політичних систем різними методами боролись за її зміну. 

У свою чергу, країни центральної Європи Молдова, Білорусь, Україна тільки проголосили реформи 
політичної системи. Українське суспільство, маючи традиції своєї національної політичної системи, і 
бачачи, що реформи не проводяться, приступає до вирішення цієї проблеми революційним шляхом. 

Революція 2004 р., здавалось, своєю метою ставила зміну євразійської політичної системи на 
українську політичну систему, але націонал – демократи не змогли вирішити цієї проблеми. 

При всій різноманітності варіантів вирішення цієї проблеми, основних шляхів в українському 
суспільстві існує два. Один із них, коли в культурній традиції політичної системи, як української, так і 
євразійської на перше місце виходить гуманізм. Гуманізм, основою якого є людина з її світоглядом, 
починає розвиватись з епохи відродження. Коли подивитись на соціальну структуру з історичної точки 
зору, то там виділяється культурна, політична, та економічна традиції. 

Українська культурна традиція базувалась на софійному християнстві, яке пізніше розвивається у 
"філософію серця", шлях до реалізації індивід вибирає особисто, в центрі цього світогляду стоять розум, 
емоції, воля у різному співвідношенні. Софія – це, передусім, практична мудрість, яка реалізується через 
життя окремої особистості. Пізніше софійна мудрість через поєднання розуму та емоцій в окремої 
особистості виливається у "філософію серця". Все це було дуже важливим, тому що у XX ст. не 
бракувало ідей, які проголошували загальне добро, заради якого можна було вбити не одну людину. Що 
ми й бачимо у Другій світовій війні. Ідея українського гуманізму починає формуватись з XI ст. і активно 
розвивається в козацьку добу та пізніше. Основою політичної системи козаччини є активна, вільна, 
відповідальна особистість. "Героїчна особистість" барокової епохи в своєму внутрішньому світі повинна 
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знайти компроміс між розумом, емоціями, розсудком, волею, що в житті може привести індивіда до 
розвитку, який не заперечує жодної із цих сторін людини. 

Така особистість повинна була іти шляхом самопізнання, це призводило до розуміння своєї 
індивідуальності, в той же час віра в Бога, орієнтація на ідею, що саме він дав індивіду це призначення, 
розвивала в особистості відповідальність перед Богом та людьми, і виводило його на персоналізм. 
Сприйняття підходу, що кожен має своє призначення від Бога, виводило її на відчуття та розуміння 
гуманізму. Ці ідеї стають вирішальними для розвитку українського індивіда і мають великий вплив на 
розвиток політичної системи України. 

Ці принципи у різній формі зберігаються у політичному житті України у XX ст., так комуніст 
М. Хвильовий, консерватор В. Липинськиий, націоналіст Д. Донцов в центрі світогляду ставили окрему 
особистість, відповідальну, активну, самостійну, здатну бути гравцем на історичній сцені, але не 
спостерігачем. 

Серед політичних напрямків у XX ст. в українському суспільстві діяли та спробували реалізуватись: 
національно-демократичний напрямок, де найголовнішими цінностями були народ та права окремого 
індивіда; націонал-комунізм, де на перше місце виходить народ і вирішення його соціальних питань; 
інтегральний націоналізм, який на перше місце ставив інтереси нації та підпорядковував життя 
суспільства цим інтересам. 

Українське суспільство XX ст. включається у ті загальнополітичні тенденції, які були характерні для 
Європи. А в Європі в цей час панують авторитарні, тоталітарні політичні режими. Це режими у 
Німеччині, Італії, Угорщині, Румунії, Іспанії. Причому країна з демократичною системою, як 
Чехословаччина не змогла захистити свою незалежність у XX cт. В українському суспільстві існувало на 
той час три підходи до будівництва політичної системи: демократична республіка, яку представляли 
представники УНР В. Винниченко, А. Лівицький; конституційна монархія, представниками були 
послідовники гетьмана П. Скоропадського; тоталітарна, авторитарна системи М. Сціборського. 
Політичний проект М. Сціборського орієнтувався на націократію та корпоративний устрій української 
держави. У той же час у них був сильний конкурент – політична система УРСР, яка була продовженням 
політичної системи СРСР, де всі державні установи, громадські організації, профспілкові об’єднання 
були підпорядковані комуністичній партії. Спочатку це була ВКП (б), пізніше КПСС. Ця тоталітарна 
політична система під час другої світової війни надає Україні зовнішнього оформлення державності: 
появився Наркомат оборони, Нарком зовнішніх справ, прапор, герб, гімн, греко-католицька церква 
переходить у підпорядкування православної церкви московського патріархату. Так на теренах України 
починається остаточно закріплюватись євразійська політична система, яка оформлялась як щось 
українське. В цих уявленнях виховується частина українців. У той же час УПА вела боротьбу проти 
радянської політичної системи протягом семи років, пізніше боротьбу продовжили дисиденти. 

У процесі цієї боротьби в українському суспільстві випрацьовуються не просто різні підходи до 
політичної системи України, але й перспективи розвитку українського суспільства. Цією проблемою 
займаються політичні діячі, державні службовці, громадські діячі, вчені. Не вирішення питань, 
пов’язаних з політичною системою, приводить до конфліктів у вирішенні економічних, культурних, 
політичних питань і до політизації суспільного життя. Дискусія, яка захоплює не тільки політиків, але й 
суспільство через економічні, культурні, питання устрою влади, знаходить рішення цих проблем із 
зверненням до різних політичних систем. 

Такі представники як Д. Видрін, В. Гріньов, А. Деркач, С. Веретенніков, А. Єрмолаєв та багато інших 
підтримують ідею політичної системи, за якою існує президентська республіка, що тяжіє до керованої 
демократії, з федеративним устроєм України та подальшою інтеграцією в Єдиний Економічний Простір. У 
той же час Є. Бистрицький, О. Дергачов, С. Макєєв, В. Полохало, М. Томенко та багато інших виступають 
за поділ влади, діяльність громадянського суспільства та законодавчі гарантії діяльності опозиції. 

Важливим є те, що в центрі боротьби за реалізацію тієї чи іншої політичної системи стоїть окрема 
особистість зі своїм світоглядом. Євразійська політична система розвиває у індивіда відчуття 
колективізму, його світогляд орієнтується на месіанську функцію російської культури, ця месіанська 
функція переноситься на владу, і як наслідок у економіці панує дирижизм. Це коли в умовах ринкової 
економіки, держава не тільки встановлює правила гри на ринку, а є і власником номер один. В 
українському суспільстві євразійський світогляд поширювався за допомогою асиміляції та геноциду. 

Таким чином, євразійська політична система орієнтується: 
– В культурі – на російське месіанство та колективізм. 
– У політиці – на керовану демократію. 
– В економіці – на дирижизм. 
– Територіальний устрій – це федерація. 
Українська політична система орієнтується на активну, дієву індивідуальність. Шлях індивіда в своїй 

більшості у цій політичній системі іде через індивідуалізм з розумінням самого себе. Наступний варіант 
– це персоналізм, коли індивід розуміє самого себе, суспільство та свою роль у цій політичній системі. 
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Найвищий рівень, на який може вийти індивід, це коли він через своє життя може реалізувати свою 
культуру та націю, де проявом цього є окрема індивідуальність, "монадна особистість, тобто особистість, 
що здатна репрезентувати свою націю, свою культуру, свою епоху і тим самим маніфестувати 
індивідуальну іпостась універсального досвіду" [3: 468]. Таким чином, особистість може пройти через 
такі етапи: Індивідуалізм, Персоналізм, Монадність. 

В українському суспільстві індивідуальність, яка прагне поєднати у єдине ціле власні емоції та розум 
і реалізувати їх поєднання через свою волю, в своїй більшості наближає свій світогляд до принципів 
Софійного християнства або філософії серця. Але особистість, яка виховується у таких традиціях, пізнає 
саму себе, відповідно, по ходу самопізнання вона починає розуміти та відчувати, що належить до свого 
роду, а рід є складовою нації. 

Індивід, який розуміє, що у нього є свої здібності, які треба розвивати, визнає таке право за іншими, 
орієнтується на гуманізм у культурі. Розуміючи, що індивід може гарно робити одну справу, виходячи зі 
своїх здібностей, це погляди, які в житті орієнтуються на ринкову економіку, де кожний спеціалізується 
на одному виді діяльності та обмінюється результатами своєї діяльності. Саме ці погляди переносяться 
на систему влади, де керівництво обирається загальними зборами та несе перед виборцями 
відповідальність за своє життя, це були основи демократії. 

Таким чином, українська політична система орієнтується: 
– В культурі – індивідуалізм та гуманізм. 
– У політиці – демократія. 
– В економіці – ринкова економіка з соціальними гарантіями. 
– Територіальний устрій – унітарна держава. 
Висновки. Дві політичні системи, які розвивались в українському суспільстві, мають багато 

відмінностей, але об’єднати їх можна за допомогою гуманізму, який присутній в українській та 
російській культурі. Основою такого гуманізму стає цінування життя окремого індивіда, верховенство 
закону, виборність і звітність керівників, громадянське суспільство, а також економічна незалежність 
окремого індивіда. Але всі ці зміни, передусім, починаються зі світогляду окремого індивіда. 

Живучи в українському суспільстві, індивід формується і розвивається під впливом євразійських, 
українських, споживацьких та інших впливів. Звісно, вибір, який світогляд сповідувати і реалізовувати, 
особистість вибирає самостійно. 

В українській традиції великий вплив на світогляд індивіда мало Софійне християнство, яке виникає 
у Київський Русі. У софійній традиції не існує богообраних народів, кожен народ отримує благодать від 
Бога, коли він вважає це за потрібне. Індивід сприймає християнство через власні емоції та розум і 
реалізує через свою волю. Сама ж Софія – це практична мудрість, яка реалізується через життя індивіда, 
пізніше цей світогляд стає основою філософії серця. Основні положення цього світогляду: пізнання 
самого себе, в процесі самопізнання індивід починає розуміти свої задатки і здібності, внаслідок чого він 
усвідомлює своє призначення, тому може зайняти відповідне місце у суспільстві для самореалізації. 

При народженні індивід не чистий аркуш паперу, він отримує свої задатки по лінії матері та батька. 
Тому, самопізнаючи себе, індивід починає відчувати і усвідомлювати, що він є частиною роду. У той же 
час рід – це одна зі складових української нації. 

У центрі українського світогляду стоїть пізнання індивідуальності, свого роду, та нації. Основою 
такого світогляду є цінування окремої особистості. Так, формується український гуманізм. 

Євразійська культурна традиція орієнтується на колективізм і месіанську функцію у вигляді 
московського православ’я, комунізму або російського світу. Індивідуальність у цій культурній традиції 
розвивається, але у колективній традиції. Звернення до окремої індивідуальності в російській культурі 
пов’язане з творчістю М. Гоголя, і активно розвивається у творчості Д. Достоєвського. Так, починає 
формуватись російський гуманізм. 

Як бачимо, в українській і російській культурах є поняття гуманізму і шлях його реалізації. Тільки в 
українській традиції гуманізм іде від індивідуальності через рід до нації. В євразійській традиції – через 
колективізм до розуміння нації, індивідуальності. 

Коли українське суспільство зорієнтується на гуманізм в культурі, політиці, економіці, воно зможе 
побудувати єдину політичну систему. У той же час, коли гуманізм не стане пануючим в українському 
суспільстві, на перше місце виходить радикалізм, який породить боротьбу і протиріччя, а коли ця 
боротьба закінчиться у суспільстві, то принесе великі втрати. Тільки тоді суспільство повинно прийти до 
того ж самого питання гуманізму в політичній системі. 
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Нагиленко И. А. Исторические традиции и их влияние на политическую систему Украины. 

В статье сделана попытка анализа роли украинской и русской культур в политической жизни обществ. 
Раскрыты пути реализации культурных традиций в политической системе. Выявлено, что украинская 
культурная традиция развивается от индивидуальности через род к нации. Евразийская культурная 
традиция реализуется через коллективизм к пониманию нации, индивидуальности. Раскрыта связь 

между культурными традициями и формированием и развитием политических систем. 
Проанализированы ценности украинского и русского обществ, описана роль ценностей в формировании 
и развитии украинской и русской политических систем. Сделана попытка анализа влияний культурных 
традиций, ценностей, политических систем на формирование и развитие индивидуальности; раскрыты 

пути, благодаря которым реализуются политические системы в украинском обществе. 

Nagilenko I. A. Historical Traditions and their Influence on the Political System of Ukraine. 

In the article the attempt has been made to analyze the role of the Ukrainian and Russian culture in the political life 
of societies. The realization ways of cultural traditions in the political system are revealed. It is determined that the 
Ukrainian cultural tradition develops from the individuality through the race to the nation. The Eurasian cultural 

tradition is realized through the collectivism to the nation and individuality understanding. The connection between 
the cultural traditions and the political systems formation and development is revealed. The values of the Ukrainian 

and Russian societies are analyzed and the role of values in the formation and development of the Ukrainian and 
Russian political systems is described. The attempt is made to analyze the influences of the cultural traditions, 

values, and political systems on the individuality's formation and development. The ways are revealed with the help 
of which the political systems are realized in the Ukrainian society. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОПОВІДІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї 

Модифікація сучасної православної проповіді в Україні проаналізована на теоретичному (виявляється у 
тематичній варіативності) та функціональному (стосується способів поширення) рівнях. З огляду на 
те, що сучасна людина прагне не лише до сприйняття інформації, але й її усвідомлення, окреслено 

необхідність використання не лише гомілетичних традицій богослов’я, але й філософських, 
релігієзнавчих та інших учень, що уможливлюватимуть пояснення догматів православ’я в руслі сучасних 

тенденцій розвитку суспільства. 

Процеси глобалізації, а також поповнення віросповідного середовища України новими реаліями 
актуалізують питання використання проповідницького слова для поширення віровчення, а також 
протистояння тим процесам, які загрожують безпеці існування конфесійного християнського 
середовища. Метою даної статті є з’ясування тенденцій та перспектив розвитку проповіді у сучасному 
соціокультурному середовищі України. 

Модифікацію сучасної православної проповіді в Україні варто аналізувати на теоретичному та 
функціональному зрізах. Теоретичний аспект розвитку досліджуваного феномена охоплює його 
соціальний, герменевтичний рівні, а також вкраплення вільнодумних ідей. 

У ракурсі розгляду соціальних особливостей розвитку православної проповіді в Україні варто 
наголосити на тому, що церква тісто пов’язана із державою, з одного боку, а з іншого, є самостійною, 
тому можемо говорити про історичну зумовленість нинішньої невлаштованості, що призводить до 
домінування суб’єктивного (характер політичних, економічних та інших особливостей розвитку 
держави) чинника у витлумаченні канонів й застосуванні обрядів православної церкви. Цей фактор 
відчутний у формуванні комплексу проблем православ’я та зумовлений специфікою історико-
політичного розвитку країни. Крім того, вагомим фактором, дотичним до проблеми дослідження є 
питання канонічного обґрунтування процесу отримання певними православними церквами 
автокефального чи автономного статусу. Це питання упродовж останніх століть особливо актуальне для 
України, оскільки на її території діють православні церкви (йдеться про УПЦ (МП), УПЦ (КП), УАПЦ), 
спричинення і посилення надалі конфлікту між якими значною мірою детерміноване саме 
вищеозначеним чинником. Ці церкви різняться між собою, передусім, з огляду на об’єктивний процес 
(під впливом етнічних особливостей українського етносу) позбавлення в Україні прийшлим східним 
християнством типово візантійських ознак і консервації у Московській церкві ортодоксальності й 
цезаропапізму Константинопольської Церкви. Як зазначає А. Колодний, упродовж семи століть (XI-XVIІ 
ст.) свого фактично самостійного розвитку, коли часто зв’язок із митрополією було зведено лише до 
висвячення поданої кандидатури митрополита, православ’я України-Руси сформувалося як специфічний 
культурно-релігійний феномен із власними специфічними ознаками, серед яких відзначимо 
соборноправність, демократизм, євангелізм, національність, побутовість, відкритість до інших релігійних 
систем тощо. Зворотні процеси – повернення до консервативних традицій або, як підкреслюють провідні 
українські дослідники, оросіянення – активно розпочалися у 1686 р., коли Київська митрополія перейшла 
до юрисдикції Московського патріархату. Українське православ’я поступово позбулося (не без 
політичного та релігійного тиску) своїх українських особливостей і, зрештою, стало (на жаль, є й досі) 
засобом колонізації українського народу [1: 82]. Не можемо не погодитися з думкою професора 
А. Колодного про те, що стан розвитку православ’я в Україні варто вивчати в історичних та 
геополітичних вимірах відносин "Україна – Росія", а не з’ясовувати його за наявністю певного 
суб’єктивного чинника. У цьому ракурсі варто розглядати і сучасні кризові процеси у православ’ї 
України, а саме те, що канонічний корпус православ’я й донині залишається невпорядкованим. Відтак, 
одну й ту ж тезу за допомогою одних канонів відстоюють як єдино правильну, а шляхом використання 
інших – заперечують. Останнє мотивує формування політики подвійних стандартів, що чітко 
виявляється у ставленні Московської патріархії до православних церков в Україні [2]. Зазначимо, що 
невирішеність питання уніфікації канонів у православ’ї часто призводить до внесення змін окремими 
помісними церквами з огляду на власні можливості дотримування канонів в сучасному 
секуляризованому суспільстві. 

У традиційному для українського народу православ’ї здавна можна чітко простежити дві тенденції – 
проукраїнську та проросійську. На відміну від національно орієнтованих вітчизняних і закордонних 
православних церковних структур Українська православна церква тривалий час була провідником 
політики, яку розробляли в Москві та яку підтримувала Російська православна церква. Ідея об’єднання 
українських православних церков виникла разом із появою незалежної української держави. Попри те, 
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що на Всеукраїнському православному соборі 1992 року було створено єдину Українську православну 
церкву, реальні наслідки собору були цілком відмінними від очікуваних: унаслідок об’єднання 
Української православної й Української автокефальної церков в одну до двох наявних паралельних 
православних структур було додано третю – УПЦ (КП), що внесло в міжправославні відносини ще 
більшу напруженість, aдже новостворена церква, маючи підтримку на державному рівні, відразу почала 
претендувати на роль всеукраїнської релігійної інституції та доводити, що лише вона найповніше 
виражає національні прагнення українського народу, що тільки її прихильники є справжніми патріотами 
України. Керівництво цієї церкви брало активну участь в офіційних державних заходах, виступах у 
засобах масової інформації. У той же час місцева влада східних, південно-східних і південних областей 
України сприяла зміцненню позицій Української православної церкви, підпорядкованої Московському 
патріархату та не допускала поширення в цих регіонах національно орієнтованого українського 
православ’я – УПЦ (КП) та УАПЦ. У результаті таких дій владних структур, як зазначає О. Шуба, 
виникла парадоксальна ситуація, за якої одна й та ж церква в окремих регіонах існувала як домінуюча, 
панівна, а в інших – як переслідувана, другорядна [3: 199]. На сьогоднішньому етапі міжправославний 
конфлікт вносить найбільший дисонанс у суспільно-політичне та релігійно-церковне життя України, що 
можна простежити й у виголошених проповідях, наприклад: "… щоб Церква краще служила спасінню 
свого народу, ми хочемо, щоб наша церква була автокефальною. Ми зовсім не хочемо ворогувати з 
Російською Церквою, а хочемо жити як брати" ("Свобідна церква краще служить спасінню свого 
народу", проповіді патріарха Філарета) [4]. Як вважає О. Шуба, основні суперечності між православними 
церквами зумовлені такими причинами: підпорядкованістю різним центрам, розходженнями в поглядах 
на проблему об’єднання церков у єдину помісну православну церкву та тримання нею автокефалії, 
наявністю ієрархічного протистояння, вживанням різних мов у богослужбовій практиці та різним 
оцінюванням ролі й місця православ’я в історії України [3: 219]. Однією із найважливіших причин 
загострення конфліктів у релігійному середовищі України, на думку окремих дослідників, є її політизація. 
Політизація конфесійних відносин та оцерковлення політики можуть слугувати фактором, що спричиняє й 
посилює процес реорганізації України, який загрожує її територіальній єдності. Як вважає український 
учений В. Новік, церква повинна знаходитися "над політикою, але не поза політикою, у неї має бути своя 
політика стосовно політики, яка не може просто зводитися до простого нейтралітету" [5: 182]. Особливо у 
глобалізаційний період розвитку світової історії українська православна церква не може уникнути 
розроблення власної позиції в соціальній політиці. Втім, природа такої політики повинна полягати у 
концентруванні на інтересах не ієрархів певних церков, а їхньої пастви. Відтак, відкидаючи політизацію 
релігійного середовища як засіб впливу на результати політичних кампаній, українська держава повинна 
максимально сприяти участі церков у соціально значущій діяльності: "Сьогодні знову та часто звідусіль, з 
усіх напрямків суспільного життя у цілому світі, а особливо у нашій Україні, обездоленій маловірством та 
безбожництвом, звучить традиційне для такого стану: Що робити? У що вірити й кому довіряти?" 
(проповідь єпископа Іоана перед Новим 2012 роком) [6]; у покращенні суспільної моралі: "Слово Боже 
говорить, що від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюби, любодіяння, лжесвідчення, хула" 
("Усікновення глави Пророка") [7], налагодженні доброчинної діяльності, реалізацію чого відображено в 
сучасних зразках проповідей усіх православних конфесій в Україні. 

Отже, негативним фактором сучасної проповіді є співвіднесення духовно-релігійного життя із 
надмірним рівнем його політизованості. Втручання політики в церковно-релігійне життя сприяє 
поглибленню відокремлення українського православ’я. Використання релігійних ідей у такому аспекті 
передбачає маніпуляцію свідомістю людей [8: 49]. Остання тенденція властива для ситуацій, коли до 
церкви звертаються прихильники різних політичних сил, як-от: "…я закликаю до порозуміння всі суспільні 
сили – провладні та опозиційні… Зрозумійте, що Галичина і Донбас ніколи не стануть однаковими, але 
вони є і мають бути – українськими" [4]. Загалом віруючий звертається до культу за власним бажанням, 
через неможливість вирішення особистих проблем. Втрата віри у свої сили та у власну спроможність, 
пов’язана з певними змінами у психології, поглядах і поведінці людини, зумовлює формування потреби 
усвідомлення гарантів захисту, що базується на "божественному одкровенні", яке повідомляє людині, що 
вона "загубила" в собі "абсолютну істину". У проповідях відображено релігійні форми задоволення 
релігійних соціальних потреб людей, які через ті або інші причини не можуть бути реалізованими у 
світському житті. Такими потребами визнано потребу в сім’ї, у самоствердженні, самовираженні та 
діяльності особистості. Задоволення цих потреб дає змогу говорити про формування почуття божественної 
обраності, що є ознакою обмеженості у релігійному просторі. Так, в Українській православній церкві 
Московського патріархату практикують акцентування у проповіді на вірі людини, позитивних та 
негативних аспектах духовного та світського життя; у проповідях, виголошених представниками 
Української православної церкви Київського патріархату, більше наголошують увагу на вибраності 
українського народу, на становищі держави. Віруючий, відірваний від іншого світу, цінує свою належність 
до релігійного товариства і тому підпорядковується його традиціям, усіляко підкреслює свою духовну 
близькість з іншими членами цього товариства, відстоює його ідеї. Основний метод таких маніпуляцій – 
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протиставлення, адже релігійна спільнота зберігається не лише завдяки ретрансляції позитивних знань, 
цінностей та форм поведінки, таке протиставлення найчастіше можемо спостерігати у проповідях 
національно зорієнтованих православних церков, як-от Російської православної церкви. Наприклад йдеться 
про проповідь "Плекаймо соборність ділами" (патріарх Філарет), "Недільна проповідь про таланти" та ін. 
Не можна сказати, що таке протиставлення є ворожнечею. Маніпуляція власною ідентичністю – це 
пропаганда образу іншого як ворожого. Таке явище можна простежити у проповіді Філарета "Соборна 
церква краще служить спасінню свого народу" [4]: "наскільки українське богослів’я вище від 
московського… Українського богослів’я немає, воно не розвинене, а є російське богослів’я, яке 
розвинулось за рахунок українського". Саме на штучному протиставленні можуть виникати деформовані 
ідентичності зі своїми специфічними знаннями, цінностями та нормами поведінки. Означена ситуація була 
властива усьому хронологічному проміжку від часів здобуття Україною незалежності. 

У тому разі, якщо церква буде вбачати завдання своєї діяльності лише в організації богослужіння та 
здійсненні таїнства безвідносно до життя соціуму та його проблем, то вона втратить статус важливої 
суспільної інституції. З огляду на це, предметом соціальної доктрини українського православ’я є 
відповіді на складні питання, що стосуються життя українців в сучасному суспільстві та розроблення 
шляхів їхнього подолання. Нинішня Українська православна церква регламентує своїм обов’язком 
проповідування християнських цінностей та тлумачення проблем, що турбують адептів. У контексті 
аналізу соціальної доктрини Української православної церкви О. Кібукевич [9] у своєму дослідженні 
висвітлила зміст Декларації "Церква і світ на початку третього тисячоліття" та встановила особливу вагу 
питання секуляризації суспільства, якою закінчилося ХХ століття. На думку представників церкви, 
наявність згаданого явища дає підстави констатувати, що релігія втратила свою роль у політичній, 
соціальній і культурній сферах. Дослідниця вивчила досекулярний період, коли релігія виконувала 
подвійну функцію в суспільстві: по-перше, була ідеологією і як така давала сакральну санкцію 
соціальному устрою, визначала мораль, мотивувала діяльність людини і одухотворяла суспільство; по-
друге, розкривала сутність вічних духовних цінностей і тим самим надавала її існуванню на землі 
морального сенсу і, в той же час, вказувала на її потойбічне буття в іншому світі. У Декларації наведено 
Господні слова про природу справедливого суспільного устрою: "Якщо будете боятися Господа, і 
служити Йому, і слухати голос Його, і не будете чинити опір повелінням Господа, то будете і ви, і цар 
ваш, який царюватиме над вами... А якщо не будете слухати голоса Господа, і станете чинити опір 
повелінням Господа, то рука Господа буде проти вас, як була проти батьків ваших" (Цар.12: 13–15) [10]. 
Християнство мало найбільший вплив на суспільство і світ у ті періоди світової історії, коли духовні 
цінності були пріоритетними у житті та діяльності людей і суспільства. Завдяки духовним цінностям 
виникла християнська культура і європейська цивілізація. 

Для збереження миру й спокою між православними в умовах сучасних розходжень між УПЦ (КП) та 
УПЦ (МП) перша пропонує надалі богослужбовою мовою в УПЦ-КП вважати українську [11: 113], але в 
тих парафіях, де віруючі забажають, богослужіння можна відправляти і церковнослов’янською мовою. 
На доказ національної ідентичності УПЦ (КП) у ХV розділі Декларації "Церква і світ на початку 
третього тисячоліття" вказано, що своє ставлення до богослужбової мови і проповіді церква обґрунтовує 
свідченням про дії Святого Духа в день П’ятдесятниці, коли апостоли отримали дар говорити мовами 
народів, до яких вони йшли проповідувати Євангеліє Христове. Ап. Павло пише: "В Церкві хочу краще 
п’ять слів сказати розумом моїм, щоб і інших поставити, ніж тисячі слів незнайомою мощою" (1 Кор. 14: 
19) [10]. Представники православних церков розуміють, що виховання адептів можливе за умови 
усвідомлення ними тих норм, які їм проповідують. Засобом цього є мова, якою послуговується 
прихожанин у повсякденній практиці. 

Як зазначено у заяві Священного Синоду, "Відповідально стверджуємо, що в Україні немає 
церковного розколу, а має місце лише поділ за ознакою юрисдикції (підлеглості). Тому всі слова 
Священного Писання, канонів, Святих Отців та інші думки і твердження, які Православна Церква 
використовує щодо церковних розколів, до Київського Патріархату за своєю суттю не мають жодного 
відношення. Вважаючи Київський Патріархат "розколом", керівництво Російської Церкви маніпулює 
свідомістю віруючих, вводячи їх і все суспільство в оману" [12]. Фактично, представники Священного 
Синоду визнають, що розмежування зумовлене внутрішньоцерковнім непорозумінням щодо 
підпорядкування української православної церкви. 

В сучасних умовах, як зазначав Дамаскин, єдність православ’я є єдиним джерелом сили і надії і для 
помісних православних церков, і для збереження образу православних народів серед плюралізму 
європейської спільноти [13: 9]. Ювілейний Помісний Собор Української православної церкви 
(Київського патріархату), який відбувся у місті Києві 9-10 січня 2001 р., постановив прийняти 
декларацію "Церкви і світ", що відображає християнський погляд на світ і його проблеми на початку 
третього тисячоліття (п.2) [14: 10]. У такому контексті патріарх Філарет у своїх доповідях обґрунтовував 
нагальні проблеми сьогодення, наголошував на боротьбі зовнішнього світу з християнством, а відтак, із 
церквою. Зокрема, в одній із доповідей він так описав стан сучасної цивілізації: "сьогодні світ гине не 
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стільки від руйнації навколишнього середовища, локальних війн, виснаження копалень і матеріальних 
ресурсів, якими користується людство, а більше від нищення духовних цінностей. Як не парадоксально, 
а саме відмова християн на зламі першого тисячоліття від переваги духовних цінностей над 
матеріальними привели нашу теперішню цивілізацію до майже повної бездуховності. Протягом другого 
тисячоліття матеріальні цінності поступово брали гору над духовними християнськими цінностями. А 
Син Божий прийшов на землю і прийняв людську подобу саме заради того, щоб Царство Боже поставити 
вище царства земного" (Доповідь на ІІ Всесвітньому форумі українців 21 – 23 серпня 1997 р., м. Київ) 
[15: 308]. Усе вищезазначене дає змогу констатувати, що в православних церквах соціальна тема не є 
часто обговорюваною, зокрема й на високому рівні (про що дає підстави стверджувати участь ієрархів у 
розробленні постанов, концепцій, офіційних документів). Такі питання священнослужителі досить часто 
порушують в усних проповідях, при цьому акцентують на тому, що втручання політичних сил у церковні 
справи є згубним з огляду на можливість породження нових поділів та протистоянь, які можуть 
негативно вплинути на загальноправославну єдність української православної церкви. 

Тенденції розвитку сучасного українського суспільства детермінують виникнення секуляризації та 
націоналізму. Як дає підстави стверджувати аналіз діалогу Української православної церкви з 
Українською автокефальною православною церквою, співпраця у процесі подолання розколу буде 
конструктивною та плідною, коли дві сторони будуть приймати аргументи один одного. Керівництво 
УАПЦ відзначило важливі пріоритети, які уможливлять подолання розколу на основі канонічного 
передання церкви, зокрема, внесло необхідні еклезіологічні уточнення у тлумачення таких понять, як 
"автокефалія", "національна церква", "націоналізм", навколо яких в Україні сьогодні точиться дискусія. 
Визначено, що українська православна церква в пошуку своїх етичних і смисложиттєвих орієнтацій 
спирається на християнську аксіологічну систему, а проповідницьке слово виступає чинником 
формування національної ідентичності. Один із творців теорії "інформаційного суспільства" М. Кастельс 
наводить три форми та джерела досягнення національної ідентичності, які у такому суспільстві, як наше, 
існують одночасно: та, що набуває легальності; та, що чинить опір, та проектна ідентичність [16: 7-8]. 
Попри те, що дослідник прямо не говорить про національне самовизначення, його концепція 
самовизначення, що набуває легальності, надзвичайно близька до національного самовизначення. 
Використання засобів масової інформації дає змогу узгодити глобальне та національне, оскільки 
уможливлює вплив на широкі верстви населення. 

З огляду на вказані причини варто підкреслити, що українська православна церква сьогодні вважає за 
необхідне потрактовувати проблему подолання наявного церковного поділу з пасторської позиції, 
уникаючи питань, навколо яких на сьогодні існує широкий спектр спекуляцій. Фактично, усі сторони 
виявляють готовність обговорювати проблеми розколу, але їм не вистачає дискусійного характеру під 
час їхнього обговорення щодо зміни статусу Української православної церкви. В ракурсі розгляду реалій 
духовного життя О. Саган [17] зазначає, що повернення православного світу до часів гармонійного 
співіснування вже неможливе. 

Наступним рівнем аналізу православної проповіді на тематичному зрізі є її сучасний герменевтичний 
вияв, який базується на раціональному обґрунтуванні етичних норм, спрямованому на подолання 
суперечностей у сприйнятті загальнолюдських та догматичних цінностей, успадкованих внаслідок 
реалізації механізму традицій. Саме завдяки останнім відбувається виявлення хибних смислів, 
зумовлених перекручуванням інформації. Традиція стає умовою об’єктивного розуміння в тому разі, 
коли у ній немає суперечностей щодо усвідомлення істини. Автентичне тлумачення смислів, 
використаних священнослужителем в сучасній проповіді, дещо деформоване. Акцентованою постає 
мовленнєво-комунікативна діяльність, пов’язана не з природною мовою, а з метамовою (глибинною 
сутністю слова), що впливає на формування зрілості індивідів, їхньої свідомості. Відтак, відбувається 
звільнення індивідів від догматичних засліплень та зумовлює набуття останніми компетентності у 
витворенні вихідних норм і цінностей суспільства. 

Також варто зазначити, що священнослужителі в сучасних текстах проповідей все більше відображають 
реальні проблеми українського соціокультурного простору, зокрема все частіше виводять проповідницьке 
слово за межі храмового дійства. На доказ справедливості цього твердження, можемо навести такі тексти: 
"Плекаймо соборність ділами!" (присвячено відзначенню Дня Соборності України), а також проповіді, 
присвячені проблемам сучасного світу. Наявність означених тенденцій дає підстави говорити про 
трансформацію досліджуваного явища у змістовному плані (розширення порушених питань). 

Окрім вищенаведеного, констатуємо, що у проповідях, виголошених представниками різних 
православних конфесій, репрезентовані пояснення адептам догматів, основ культової діяльності. Якщо 
раніше такі константи були властиві текстам виголошеним у межах храмового дійства, то на сьогодні 
виявляємо їх і поза ним. Варто зазначити герменевтичні відмінності догматів культової діяльності. 
Передані у слові канонічні норми православної конфесії не повністю відповідають тим, що були 
сформовані у період становлення православ’я. Незважаючи на наявні канонічні застереження щодо 
втручання світської влади у життя церкви й навпаки, у проповіді простежуємо інші тенденції – зворотні, 
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особливо якщо йдеться про умови спасіння вірних. У текстах проповідей національно зорієнтованих 
конфесій православ’я прочитуємо думку про те, що "Господь часто попускає заради нашого блага і 
спасіння певні випробування у житті" ("Думки про свято Воздвиження Чесного Хреста", УАПЦ [6]), 
тобто спасіння можливе через випробування, але з волі абсолюта за участі адепта: "Господь спасає нас 
своєю благодаттю, своєю милістю, але за нашої участі" ("Слово на Благовіщення", УПЦ (КП) [4]. У 
такому сенсі людське спасіння у свідомості адептів постає не як мета, а як процес самовдосконалення. На 
противагу описаному вище, у виголошених представниками Української православної церкви 
Московського патріархату проповідях доведено думку про отримання спасіння шляхом молитви, віри та 
божественної милості: "Прислухаючись до слів Святого Євангелія, обдумаємо три спасительні чесноти: 
віру, піст і молитву, подякуємо Господу за всі його милості, яким він сприяє справі нашого спасіння" 
("Вірю, Господи! Допоможи моєму невір’ю") [7]. Протистояння в межах православ’я в Україні набуло 
статусу додаткового чинника гальмування будь-яких спроб канонічного розвитку конфесії, призвело до 
нехтування в церковній практиці канонами заради вирішення політичних чи економічних проблем. 
Наслідком таких реалій є переоцінювання історичної й сучасної ролі Української православної церкви і 
релігійних організацій в житті країни та навернення невіруючих у православ’я. Останнє зумовило різке 
збільшення у православних громадах людей, які поверхово знають основи віровчення й обрядову 
практику. Для таких властивим є відкидання можливості змін в обрядово-культовій сфері церкви, що 
спричинило перетворення віровчення православ’я на гарант тілесного та духовного здоров’я й 
індивідуального успіху. Реформаційні ідеї щодо богослужіння, богослужбової практики та обрядовості, 
запровадження національних мов у богослужінні відображено у проповідях Української православної 
церкви Київського патріархату: "…відправляємо богослужіння українською мовою. Відчуйте 
різницю…коли ви приходите в храм і слухаєте псалми, богослужіння зрозумілою мовою, і коли – 
незрозумілою" ("Свобідна церква краще служить спасінню свого народу") та Української автокефальної 
православної церкви, яка чітко визнає мовою богослужіння українську, але, попри це, з огляду на 
літургійну традицію з благословення правлячого архієрея допускає грецьку та церковнослов’янську 
мови, проте "українського ізводу" [6]. Так, на Сходi сформовано принцип, який збережено до сьогодні, 
згідно з яким богослужіння та виголошення проповіді необхідно зберегти і проводити мовою, 
зрозумілою народу. Вся культова діяльність православ’я проникнута символічним значенням, 
представленим в обрядах, таїнствах, святах та iн. Проповідь залишається важливою складовою 
богослужіння, пропаганди та пояснення віровчення. Сьогодні проблеми, порушені в текстах української 
православної проповіді, варто розглядати не як сукупність непов’язаних один з одним викликів, а як 
певну систему, яку самостійно вирішити жодна із наявних православних церков не спроможна. 

Окрім соціальної значущості та змістової наповненості православної проповіді в Україні, основним її 
елементом, і з початку становлення, і на сьогодення, залишається надання слову сакральних смислів, що 
зрештою і відрізняє християнську проповідь від ораторської промови. Сакральне реалізується не лише 
через використання біблійних образів, але й завдяки розкриттю аксіологічних та онтологічних аспектів 
людського життя в межах української культури та релігійної традиції. Це відбувається шляхом 
наближення виголошеного до єднання з абсолютом (божественною сутністю), наближення до 
першоджерела (введення посилань на священні тексти) й опосередкованого ненавантаження 
інформацією, що потребує додаткового розшифрування (проте священнослужителі відразу вдаються до 
тлумачення понять, що можуть бути незрозумілими адептові). Наявність вищеперерахованих 
характеристик відчутне у текстах всіх проаналізованих виголошених проповідей. 

Одним із рівнів модернізації православної проповіді є поява у її текстах раціонального осмислення 
догматів віри, виявлення свободи розуму в пошуках істини, тобто вкраплень вільнодумних ідей. Таке 
явище у наш час стає більш частотним у результаті переоцінювання традиційних релігійних уявлень 
щодо попиту не тільки на наукові знання, а й на моральне оцінювання цих знань, особливо діяльності 
людини в суспільній сфері. В ситуації сьогодення Українська православна церква виступає критиком 
матеріально-технічної бази сучасної цивілізації. У ході вирішення глобальних проблем сучасності, як-от 
обговорення майбутнього людської цивілізації, очевидним стає проникнення науки в релігію. Сучасні 
проповідники обстоюють можливість взаємодоповнення релігії та науки з огляду на те, що кожному 
явищу властиві сутність та значення, їхня наукова інтерпретація ґрунтується на принципі причинності, а 
релігійна – на переконанні. У проповідях Української православної церкви Московського патріархату 
відчутний вплив філософських ідей, зокрема у проповіді "Про що говорить нам осінь?" вчувається 
відлуння ідей Г. Сковороди про "сродну працю" та "щастя": "літо – пора життєвого розквіту, коли людина 
в’є своє сімейне гніздо, коли вона вся без залишку віддається обраній нею улюбленій роботі", "щаслива 
та людина, яка збере з дерева свого саду та зі свого городу багато повноцінних добрих плодів… недарма 
були її труди у догляді за садом" [7]. Висловлені ідеї є уніфікованим знанням про те, що кожна людина 
має своє призначення у житті і повинна з відповідальністю та любов’ю ставитись до праці, що принесе 
результат та дасть можливість людині відчути себе щасливою. Втім, у проповіді патріарха Філарета 
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подано іншу думку, богословську: "життя на краще відбувається завдяки внутрішньому духовному 
життю людини, тобто завдяки вірі і життю за вірою" [4]. 

Атеїстичне вчення є предметом критики різних конфесій. Так, наприклад, у проповідях представників 
Української автокефальної православної церкви вказано, що: "несамовито культивували атеїзм; а у центр 
буття, замість Божественного начала, поставили ідею антропоцентризму… на тому про атеїстичному 
напрямку, запропонованому безбожниками, людство не могло очікувати добра, добробуту і благополуччя" 
[4], а також визначено, що причиною страждань людини у період популяризації атеїстичного вчення було 
саме невір’я. На відміну від вищенаведеного у проповідях представників Української православної церкви 
Київського патріархату зазначено, що у церковному житті атеїстичного періоду навпаки відбувалося 
піднесення: "І у ХХ столітті, за часів державного атеїзму і всяких переслідувань і гонінь, церква була 
сильною" [4]. Уявлення про матеріалістичні та ідеалістичні ідеї присутні у проповідях патріарха Філарета: 
"Людський розум іде у своїх запитаннях ще далі: Бог, Який є духом, може з’єднатись з матерією. Для 
людського розуму все це незбагненне" [4]. Проте патріарх більше схиляється до думки, що людина не 
здатна усвідомити, чи можуть духовні сутності матеріалізуватись, оскільки це прерогатива лише віри. 
Наявні у сучасних зразках проповідей антропологічних уявлень, що постають в результаті переоцінки 
традиційних, відтіняються світським гуманізмом, тобто захистом гідності людської особистості, її права на 
духовну свободу, розвиток творчих здібностей. 

В умовах прогресуючої секуляризації вкраплення вільнодумства у проповідь – це закономірне явище, 
що пов’язане з розвитком суспільства, культури, потребами людини у розкритті таємниць 
навколишнього середовища та яке потрактовується як інструмент осучаснення. На цей виклик церква у 
своїй проповідницькій діяльності намагається відповідати, наприклад, так пояснюючи природу: "Бог 
створив закони природи, як і саму природу. Він має силу ці закони перемагати" [4]. 

Інший зріз трансформації української православної проповіді – це її функціональне перетворення, що 
стосується способів передання інформації та модифікацій функції виголошеного тексту. Одним із 
потужних на сучасному етапі модусів розповсюдження слова є вихід друком газет і журналів. Проте 
впродовж останніх років спостережено тенденцію до застосування нових способів поширення інформації 
– залучення ресурсів засобів масової інформації. Йдеться, зокрема, про телеканал "Глас", православні 
церковні газети "Наша віра", "Православне Полісся", "Світло православ’я" та ін.., офіційний сайт 
Української православної церкви, Інтернет-портал "Православ’я в Україні" та ін. Наприклад, соціальне 
служіння представників Донецької єпархії охоплює такі напрями: відкриття будинку милосердя для 
престарілих та онкологічно хворих людей; започаткування реабілітаційних центрів для дітей-інвалідів; 
організація благодійного фонду "Райдуга" та ін.; така діяльність раніше не була властивою для 
православної церкви. Окрім цього, доказом виходу із догматизму є активна робота у катехізично-
виховному напрямі, сутність якої полягає у співпраці з різними громадськими організаціями (наприклад, 
Національна скаутська організація України "Пласт"); молоддю (як-от православний з’їзд "НІКА", що 
варто визнати об'єднуючою ланкою між молоддю та представниками духовенства; з’їзд організовано 
представниками Рівненської єпархії Української православної церкви) та ін. Хоча названі шляхи 
поширення православного проповідницького слова мають свою аудиторію, проте їхня єдність відображає 
надмету – духовне об’єднання людей. У доповіді митрополита Володимира на Архієрейському Соборі 
Руської Православної Церкви (Москва, червень 2008 року) відзначено, що Українська православна 
церква на нинішньому етапі розвитку демонструє незмінно високу динаміку зростання, постійно 
розвиваючись і кількісно, і якісно. Церква активно представлена у віртуальному просторі, де 
функціонують різні Інтернет-видання, зокрема й повноцінні релігійно-інформаційні портали. 
Підтвердженням цієї думки слугує така цитата: "Єпархіальні установи шукають нові, відповідні часові 
форми сповіщення Євангелії світові. Рекомендується парафіянам мати власні веб-сторінки та електронні 
адреси" [17]. Крім того, шляхом активізації зв’язків церкви з різними світськими інформаційними 
ресурсами відбувається розширення доступу до світської аудиторії, що відповідно, детермінує 
збільшення засобів поширення проповіді – це стосується і друкованих засобів масової інформації, і теле- 
та радіопрограм, Інтерет – порталів. Проте у річному звіті (за 2011 р.) [7] про діяльність Української 
православної церкви зазначено, що, попри збільшення кількості електронних ресурсів, актуальною 
залишається проблема недостатньої кількості їхніх користувачів, що зумовлює потребу певних 
доопрацювань в означеній сфері. 

В сучасних умовах трансформації православ’я метою проголошення проповідницького слова є 
відповідь на питання і виклики сучасності, звернення до людини із врахуванням її духовних потреб. У 
контексті проповідницької діяльності особа священнослужителя повинна відповідати таким вимогам: 
"при здійсненні служіння поза храмом священики діють компетентно, наполегливо, систематично і 
коректно, вивчаючи різні суспільні середовища, долаючи атеїстичні та ліберальні стереотипи, шукаючи в 
межах чинного законодавства та сформованих суспільних відносин можливостей для воцерковнення 
народу для проповіді Євангелії й навернення людей до Христової Церкви [17]. Тобто в сучасній ситуації 
священнослужитель має бути компетентним у різних сферах життя адептів та використовуючи вербальні 
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засоби та шляхом оперування вербальними засобами і елементами аргументації здійснювати 
проповідницьку діяльність та без догматизму навертати до віри у бога. 

Для з’ясування легітимного статусу проповідницького слова в сучасних православних конфесіях вдаємось 
до аналізу статутів останніх. Так, у Статуті про управління Українською православною церквою Київського 
патріархату [11: 19] наведено твердження, згідно з якими на священнослужителя покладено обов’язок бути 
відповідальним за проведення богослужінь та виголошення церковних промов, а також релігійно-морального 
виховання віруючих. Свої обов’язки він повинен сумлінно виконувати відповідно до церковних канонів. У 
статуті Української православної церкви Московського патріархату вміщено твердження, що "настоятель 
відповідає за правильне, згідне з Церковним Уставом, звершення богослужінь, за церковну проповідь, 
релігійно-моральний стан та відповідне виховання парафіян. Він повинен добросовісно виконувати всі 
богослужбові, пастирські та адміністративні обов’язки, визначені його посадою, згідно з церковними 
канонами та положеннями Статуту про управління Української Православної Церкви" [11: 19]. Можемо 
зробити висновок, що у статуті УПЦ (КП) визначено, що священнослужитель є відповідальним за змістове 
наповнення проповідницького слова, яке не має суперечити встановленим канонам. Що ж до статуту УПЦ 
(МП), то у ньому лише представлено думку про обов’язок звершувати церковну проповідь, тобто реалізацію її 
як одного з елементів церковного богослужіння. У стратегії розвитку Харківсько-Полтавської єпархії 
Української автокефальної православної церкви подано твердження про сутність євангелізації, у якому 
підкреслено що фундаментом духовного оздоровлення сучасного українського суспільства виступає "Слово 
Боже": "священник зобов’язаний виголошувати проповідь, посилатися, насамперед, на Слово Боже, 
пояснювати його місткість і спасительну роль, вчити шукати в Біблії відповіді на актуальні проблеми 
повсякденного життя". "Обов’язкова проповідь Слова Божого, душпастирська опіка вірних, релігійно-
моральне навчання і виховання вірних…", [6] – так зазначено у статуті Української православної церкви. 
Відтак, можемо стверджувати, що сучасна православна проповідь на Україні має тяжіння до позалітургійного 
вияву та обдуманої (підготовленої) наповненості її змісту. 

В умовах сьогодення Українська православна церква змушена балансувати між дотриманням 
традицій та модернізацією (хоча остання зумовлена потребою часу) способів практичної діяльності щодо 
всього комплексу суспільно актуальних проблем – самовизначення людини, антирелігійних тенденцій, 
розколу між православними християнами України та ін. Усе перераховане лише увиразнює роль релігії у 
суспільстві та спричиняє до збільшення кількості віруючих осіб. 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо виокремити такі нові тенденції розвитку української 
православної проповіді. По-перше, з огляду на ерудованість сучасної людини у різних сферах 
священнослужитель має допомагати доповнювати знання, уточнювати їх, корегувати. Останньому 
сприяє видання богословських публікацій, що є доступними, зрозумілими для усіх прошарків населення. 
По-друге, сучасна проповідь не має бути догматичним вченням, а відображати можливість для 
викладення віровчення з вкрапленнями пояснення сучасних реалій, що турбують адепта, тобто 
осмислення проблем сучасності. По-третє, під час виголошення тексту проповіді не варто відкидати 
знання, здобуті людиною впродовж історії розвитку цивілізації, а використовувати їх у діалогічному 
співвідношенні з богослов’ям (наприклад, філософська антропологія). Такий взаємозв’язок уможливлює 
більш широке розкриття істини та є підтвердженням появи у досліджуваному феномені вільнодумних 
ідей. По-четверте, священнослужитель у проповіді апелює до Біблії, Євангелії як першоджерел 
проповіді, а також до актуального на сучасному етапі сотеріологічного вчення: "… живемо ми в 
апокаліпсичні часи", "жертва Христова має для нас не тільки певне догматичне, сотеріологічне значення, 
але й глибоке духовне й моральне" [6]. По-п’яте, важливим залишається поширення соціального вчення 
та пояснення його, тому сьогоденні проповідники мають звертати увагу на суспільні проблеми та 
пояснювати альтернативи їхнього вирішення на ґрунті соціальної доктрини. В сучасній ситуації 
православна церква в Україні використовує різні способи для передання проповідницького слова не 
лише у церкві, але і його розповсюдження шляхом залучення світських засобів масової інформації, що 
посилює можливість висловлення представникам суспільства та збільшення аудиторії слухачів. 

Модифікацію сучасної української православної проповіді варто розглядати на двох зрізах – 
функціональному та теоретичному. У контексті першого зрізу означену зміну пов’язують зі способами 
поширення проповідницького слова не лише як елемента храмового дійства, але й як складника 
позацерковної реальності. Останнє відбувається шляхом оперування різними засобами передання 
інформації, як-от: друкованими виданнями, ЗМІ, Інтернетом, теле- і радіопростором, а також у ході 
співпраці з громадськими організаціями. У площині теоретичного зрізу розкрито тематичну 
трансформацію проповіді, зокрема з’ясовано, що більш широкого відображення набувають актуальні для 
людини проблеми, зумовлені кризовими явищами у суспільства. Якщо представники УПЦ (МП) 
вважають пріоритетною проблему формування віри, то представники УПЦ (КП) та УАПЦ більше 
акцентують увагу на питанні ідентичності українського православ’я, проблемі становища церкви в 
державі та загалом основ існування суспільства. 
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Процеси глобалізації, а також поповнення віросповідного середовища України новими релігійними 
реаліями актуалізують питання використання проповідницького слова для поширення віровчення, а також 
протистояння тим процесам, які загрожують безпеці існування конфесійного християнського середовища. 
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Мельничук Ю. И. Тенденции и перспективы развития проповеди в Украинском православии. 

Модификация современной православной проповеди в Украине проанализирована на теоретическом 
(проявляется в контекстной вариативности) и функциональном (касается способов распространения) 
уровнях. Учитывая то, что современный человек стремится не только к восприятию информации, но и 

ее осознанию, определяется необходимость использования не только гомилетических традиций 
богословия, но и философских, религиоведческих и других учений, что способствует объяснению 

догматов православия в русле современных тенденций развития общества. 

Melnychuk Yu. I. Trends and Prospects of Sermons in the Ukrainian Orthodoxy. 

The modification of the modern Orthodox sermons in Ukraine is analyzed on the theoretical (appears in the 
content variability) and functional (deals with the ways of expansion) levels. Concerning the fact that the 

modern man is not only eager to perceive the information, but realize it, the necessity of using not only the 
homiletic traditional theology, but also philosophical, religious and other studies that encourage the explanation 

of Orthodoxy tenets in the line with the current trends in the society is determined. 
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СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНІСТЬ, РІВНІСТЬ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК АКТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ 

У статті здійснено аналіз актуальних проблем нерівності, рівності та справедливості в сучасному 
соціумі. Висвітлено сучасні філософські погляди щодо причин соціальної нерівності в суспільстві. 
Проаналізовано поняття соціальної рівності, справедливості та підходи до їх розуміння. Показано 
співвідношення нерівності, рівності та справедливості. Підкреслено роль соціальної інтеграції та 
дезінтеграції в розумінні проблем соціальної нерівності. Зроблено висновок, що якщо в суспільстві 

слабко розвинена солідарність, то можливість раціоналізувати суспільні відносини дуже обмежена, а 
тенденції до дезінтеграції істотно посилюються. 

Постановка проблеми. Проблема соціальної стратифікації, справедливості, боротьби з бідністю є 
однією із найбільш актуальних в сучасному світі. Дослідження цієї проблеми нерозривно пов’язане з 
виявленням причин і наслідків соціальної нерівності, пошуком та аналізом шляхів досягнення соціальної 
рівності та справедливості, виявленням перспектив розвитку суспільства. 

Нерівності є постійною рисою людського суспільства. У всьому різноманітті нерівностей у 
суспільстві розрізняються нерівності природних можливостей і соціальних позицій, а також нерівності, 
що створюють чи не створюють ієрархічний порядок. Їх комбінація дає чотири основні типи 
нерівностей, що об'єднуються в дві групи:  

1) індивідуальні – а) природні відмінності індивідуальних рис, характерів, інтересів; б) природні 
відмінності рівня здібностей, талантів, сили; 

2) соціальні – в) соціальні відмінності приблизно рівних за рангом соціальних позицій; г) 
стратифікаційні відмінності, що визначають (відображають) соціальну силу акторів, їх життєві шанси і 
можливості просування по соціальній драбині [1]. 

Соціальна філософія покликана осмислити нерівність не як загрозу, а як чинник соціального 
розвитку, який повинен працювати на благо соціального прогресу. 

Проблеми соціальної рівності та справедливості в сучасній Україні є очевидними. Вони проявляються 
в надмірній диференціації суспільства на багатих та бідних, недосконалих гендерних відносинах між 
чоловіками та жінками, соціальних розбіжностях між регіонами, міжнаціональних та міжрелігійних 
суперечностях тощо. Все це суттєво підриває соціальні та духовні основи єдності українського 
суспільства, перспективи його подальшого розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема рівності і нерівності розроблялася, починаючи вже з часів 
античності. Видатні філософи античного світу, такі як Платон, Аристотель, Сенека, Аврелій, Діонісій 
Ареопагіт, розглядали онтологію і аксіологію суспільної нерівності. 

У пізніші історичні періоди нерівність активно вивчалася в її різних структурних і змістовних аспектах. 
Зокрема, у ХХ ст. культурний і інтелектуальний аспекти нерівності були піддані всебічному аналізу в 
роботах П. Бурдьє, Р. Беккра, М. Кроуфорда, Л. Едвінссона, Дж. Ролза і низки інших дослідників. 

У радянський період проблема нерівності в основному досліджувалася в контексті проблематики її 
подолання, виходячи з домінуючого у той час ідеалу тотальної соціальної рівності. Проте роботи вчених 
того періоду внесли багато істотного в розуміння проблеми нерівності. Варто вказати на таких 
дослідників, як Г. Ашин, В. Давидович, Ю. Давидов, В. Радаєв, Р. Ривкіна, чиї роботи містять вельми 
цінні матеріали і результати. 

У період пострадянської історії дослідження проблем нерівності, коли цензурно-ідеологічні 
обмеження були зняті, ідеї цих дослідників отримали всебічний розвиток і продовження. Відзначаючи 
роботи, присвячені дослідженням проблем нерівності, варто виокремити праці Д. Константіновського, 
Т. Заславської, М. Радовеля, Е. Ярської-Смірнової, І. Мостової, В. Ільїна. 

Із українських соціальних філософів в останні роки певні аспекти соціальної нерівності та 
справедливості розробляли М. І. Михальченко, В. В. Левкулич, Є. О. Марченко та ін. 

Аналіз робіт, присвячених проблемам соціальної нерівності, справедливості дозволяють зробити 
висновок про те, що переважна їх частина представлена соціологічними і педагогічними дослідженнями, 
тоді як соціально-філософські роботи в основному лежать у площині дослідження онтології соціальної 
нерівності. А тому є потреба розглянути ці проблеми в аспекті філософського осмислення механізму 
виникнення соціальної нерівності, поглибленого аналізу категорій соціальної нерівності, рівності та 
справедливості, виявленні шляхів соціальної інтеграції. 

Мета статті – проаналізувати актуальні проблеми нерівності, рівності та справедливості в сучасному 
соціумі. Показати співвідношення нерівності, рівності та справедливості, розкрити роль соціальної 
інтеграції та дезінтеграції в усуненні проблем соціальної нерівності. 
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Викладення основного матеріалу дослідження. Насамперед, з'ясуємо проблеми, котрі пов'язані з 
поняттям соціальної нерівності. Соціальна нерівність – форма соціальної диференціації, при якій 
окремі індивіди, соціальні групи, верстви, класи знаходяться на різних щаблях вертикальної соціальної 
ієрархії і володіють нерівними життєвими шансами і можливостями задоволення потреб. 

У найзагальнішому вигляді нерівність означає, що люди живуть в умовах, за яких вони мають 
нерівний доступ до обмежених ресурсів матеріального і духовного споживання. Виконуючи якісно 
нерівні види праці, в різній мірі задовольняючи суспільні потреби, люди іноді виявляються зайняті 
економічно неоднорідною працею, бо такі види праці мають різну оцінку їх суспільної корисності. 
Враховуючи незадоволеність членів суспільства існуючою системою розподілу влади, власності і умов 
індивідуального розвитку, все ж потрібно мати на увазі універсальність нерівності людей. 

Основними механізмами соціальної нерівності є відносини власності, влади (панування і 
підпорядкування), соціального (тобто соціально закріпленого і ієрархізованого) поділу праці, а також 
неконтрольована, стихійна соціальна диференціація. Ці механізми переважно пов'язані з особливостями 
ринкової економіки, з неминучою конкуренцією (в т. ч. на ринку праці) та безробіттям. Сутнісною ознакою 
соціальної нерівності визначається нерівний доступ соціальних суб'єктів до дефіцитних суспільних благ, 
ресурсів, суспільного багатства (запасу активів, капіталів) [2; 3]. Соціальна нерівність сприймається і 
переживається багатьма людьми (передусім, безробітними, економічними мігрантами, тими, хто 
опиняється біля межі або за межею бідності) як прояв несправедливості. Соціальна нерівність, майнове 
розшарування суспільства, як правило, ведуть до зростання соціальної напруженості, особливо в 
перехідний період. Саме це характерно в даний час для України. Ринкова економіка не усуває соціальної 
нерівності, яка загрожує соціальній стабільності і може за певних умов знижувати економічну 
ефективність. Соціальна політика направлена на усунення крайніх проявів результатів дії ринкових сил. З 
цією метою держава проводить політику захисту окремих соціальних груп. Варто сказати, що потреба у 
соціальному захисті є практично у всіх соціальних груп, в тому числі і у підприємців. Останнім держава 
повинна гарантувати недоторканність їх власності, право на підприємницьку діяльність у будь-якій сфері 
ринкової економіки. Основними напрямками соціальної політики в Україні є: гарантія мінімуму заробітної 
плати і регулювання доходів загалом; забезпечення зайнятості населення і надання допомоги на випадок 
безробіття; індексація фіксованих доходів і захист грошових заощаджень населення (вклади у банках, 
державні облігації, страхові поліси); надання допомоги найбіднішим верствам населення; створення умов 
для реалізації здатностей до праці, включаючи сюди: а) вільний вибір професії, сфери і місця праці; б) 
одержання бажаного рівня загальної і спеціальної освіти; в) матеріальна підтримка і перекваліфікація 
тимчасово непрацюючих осіб; забезпечення охорони здоров'я населення незалежно від рівня доходів. 

В соціально-філософській думці є різні бачення причин соціальної нерівності.  
Функціоналізм: коли в суспільстві будь-який вид діяльності або професія цінуються більше, залежно від 

значущості цих професій будується ієрархія в суспільстві. Здібності у людей різні, найбільш талановиті 
займаються найбільш престижними професіями, талановиті повинні займати верхівку соціальної піраміди. 

За Марксом: соціальна нерівність заснована на економічному ґрунті. Ті, хто володіють власністю 
пригнічують тих, хто нею не володіє. 

За Вебером: в основі соціальної нерівності лежать: багатство, влада, престиж.  
Згідно П. Сорокіну: причиною соціальної нерівності є: власність, влада, професія. Форми соціальної 

нерівності: біосоціальна, етнічна, національна, гендерна. 
Соціальна рівність – поняття, що означає однакове соціальне становище людей, що належать до різних 

соціальних класів і груп. Ідея соціальної рівності як принцип організації суспільства у різні історичні епохи 
розумілася по-різному. Філософія античного світу, починаючи з Платона, намагалася вирішити проблему 
вибору між рівністю і становими привілеями через формулу "Кожному своє": рівність у межах кожного 
стану і нерівність станів між собою. У християнській філософії середньовічної Європи рівність була 
релігійної нормою, що визначає ставлення людей до Бога ("перед Богом усі рівні") і не має ніякого 
відношення до станової нерівності в суспільстві. Всі ці філософсько-етичні погляди на проблему заслуг і 
винагороди відображали соціально-політичну специфіку станово-кастових товариств: 1) спадковість 
привілеїв чи безправ'я; 2) релігійно-юридичний характер суспільної диференціації. Але вже в соціальних 
утопіях Відродження і у філософії Просвітництва ідея соціальної рівності набуває світського характеру, 
ставиться питання про природну рівність людей. У період становлення буржуазного суспільства цю тезу 
взяли на озброєння прогресивні ідеологи, і феодально-становому світопорядку були протиставлені ідеї 
"свободи, рівності і братерства". Відбулась справжня революція в поглядах людей на зміст принципу 
"кожному по ділах його": оцінка заслуг і, відповідно, розподіл благ визначалися вже не приналежністю 
індивіда до тієї чи іншої групи, а його особистими властивостями і заслугами. Ці ідеї відобразилися в 
"Декларації прав людини і громадянина" у Франції і в петровському "Табелі про ранги" в Росії. Грань між 
групами (класами і класами) тепер стала тільки фактичною, а не юридичною. Головний наголос робився на 
рівність усіх громадян перед законом у плані рівності громадянських свобод і формально рівних 
можливостей досягти успіху ("ідеал рівності шансів", висунутий буржуазними революціями в Європі). Ідея 
соціальної рівності поступово набуває форму принципу "кожному по його капіталу". Капітал, володіння їм 
стає одночасно і головною умовою нерівності, при якому люди мають нерівний доступ до таких соціальних 



В. В. Баранівський. Соціальні нерівність, рівність та справедливість як актуальні соціально-філософські проблеми 

 73

благ, як гроші, влада і престиж. У XIX ст. багато соціальних філософів, починаючи з Сен-Сімона, Токвіля з 
його знаменитою книгою "Демократія в Америці", стали вказувати на явну тенденцію до значного 
зростання рівності на більш високих рівнях індустріального розвитку. Так, Токвіль писав, що процес 
рівняння йде в Європі вже 700 років і досягнення політичної рівності є першою фазою всесвітньої 
демократичної революції, за якою послідує й економічна революція, коли постане питання про власність. 
Він першим звернув увагу на такі дилеми демократії, як рівність і свобода, рівність і справедливість: "Ми 
не можемо перешкодити рівності, не від нас залежить, до чого воно приведе – до свободи або рабства, до 
варварства або освіти, до злиденності або процвітання". Цю ж тенденцію відзначав і Сорокін, вказуючи, що 
процес рівняння йде у світовому масштабі два останніх століття, хоча він далеко ще незакінчений, і XX ст. 
висунуло політичні, економічні та соціальні теорії, що проходять під знаком "трудових", де ідея соціальної 
рівності втілюється у формулі "кожному за ступенем його особистої соціально корисної праці". Сучасні 
соціальні концепції, які зачіпають проблему соціальної рівності та нерівності, досить умовно можна 
розділити на два напрями: 1) концепції, які відстоюють тезу, що нерівність – природний спосіб виживання 
суспільства, теорії функціоналізму (Дюркгейм, К. Девіс, В. Мур та ін), теорія статусних груп М. Вебера та 
ін; 2) концепції, в яких стверджується, що можливо встановити соціальну рівність, знищити або звести до 
мінімуму економічну нерівність шляхом соціальних революцій чи на основі реорганізації економічної та 
соціальних систем. До них відносяться теорія класів Маркса, різні соціал-демократичні теорії 
(демократичний, етичний, кооперативний соціалізм і т. д.). 

Одним із найважливіших понять, що регулюють відносини людей, є поняття справедливості. 
Справедливість поряд з добром – найбільш стародавні суспільні ідеали. Люди постійно спираються на 
уявлення про добро і зло, справедливість і несправедливість. Ідея справедливості є основоположною в 
законодавстві сучасного демократичного суспільства, в якому право розглядається як нормативно 
закріплена справедливість. Саме поняття "юстиція" по латині означає справедливість. Водночас варто 
зазначити, що дотепер феномен справедливості знаходив своє дослідницьке віддзеркалення переважно в 
літературі з проблем етики. Однак, з огляду на те, що його функціонально-інструментальні можливості 
виходять далеко за межи суто морально-етичної сфери, особливої актуальності набуває світоглядний і 
соціально-філософський вимір справедливості [3: 200]. 

У філософському словнику поняття "справедливість" визначається як поняття про належне, 
відповідне визначення сутності людини та її невід'ємних прав. Справедливість – категорія морально-
правової, а також соціально-політичної свідомості. Так, поняття справедливості містить у собі вимоги 
відповідності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті суспільства та їхнім 
соціальним становищем, між їхніми правами та обов'язками, між діянням і відплатою, працею і 
винагородою, злочином і покаранням, заслугами людей та їх суспільним визнанням. Невідповідність у 
цих співвідношеннях оцінюється як несправедливість. Як видно з даного визначення, категорія 
справедливості є і етичною, і правовою, і соціально-політичною. 

Справедливість як етична категорія є принципом, що регулює індивідуальну поведінку по 
відношенню як до інших людей, так і до себе. По відношенню до інших людей справедливість 
протистоїть егоїстичним устремлінням людини і утримує її від заподіяння шкоди іншим людям. Так 
зване "золоте правило моралі" в його негативному формулюванні "не роби іншому того, чого не бажаєш 
собі" направлено до справедливості, а в позитивному – "роби відносно до інших так, як би ти хотів, щоб 
інші поступали по відношенню до тебе" – до милосердя. 

Головна вимога справедливості як етичної категорії – це повага права й гідності людей. Ця думка 
може бути виражена і по-іншому: "справедливість полягає у виконанні людиною своїх обов'язків, 
мається на увазі, що обов'язок – це форма повинності, яку людині ставлять дії, що гарантують права 
людей". Такі обов'язки (виконання боргу) можуть носити як правовий характер (обумовлені 
законодавством), так і моральний (обумовлені моральною вимогою поваги до людської гідності по 
відношенню до іншого). Обов'язки та права завжди знаходяться в єдності. Якщо дотримання 
справедливості стосовно інших людей передбачає виконання своїх обов'язків (боргу), то справедливість 
стосовно себе передбачає відстоювання своїх прав. 

Поняття про справедливість у людей можуть дуже різнитися. Так, якщо брати українські реалії – це 
різні оцінки діяльності УПА, різне ставлення до статусу російської мови тощо. Різні уявлення про 
справедливість можуть призвести до конфліктних ситуацій в суспільстві. 

Особливим видом справедливості є соціальна справедливість, суб'єктами якої виступають великі 
соціальні групи, суспільство загалом, людство. "Соціальна справедливість – це система суспільних 
відносин, яка забезпечує рівний, справедливий розподіл політичних, юридичних, економічних та інших 
прав і матеріальних цінностей. 

Існують різні концепції соціальної справедливості. Залежно від співвідношення справедливості, 
свободи, рівності та нерівності можна виділити наступні: 

1. Вирівнююча концепція. Вона виходить з близькості або тотожності понять справедливості і 
рівності. Критерієм вирівнюючої справедливості є арифметична рівність. Даний вид справедливості 
застосовується в сфері цивільно-правових угод, відшкодування шкоди, покарання і т. д. 
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2. Розподільча концепція. Розподільча справедливість як принцип означає розподіл загальних благ по 
гідності, пропорційно внеску і внеску того чи іншого члена суспільства: тут можливе як рівне, так і 
нерівне наділення відповідними благами, пільгами. 

3. Ліберальна концепція. Ця концепція виходить з можливості збалансувати свободу і рівність, 
зробити їх опорою один одного в межах цілісної системи соціальної справедливості. Найбільш відомим 
представником цього підходу є сучасний американський філософ Дж. Роулз (автор праці "Теорія 
справедливості"). Дж. Роулз розглядає справедливість як принцип соціальної організації. У визначення 
справедливості він включає поняття рівності та нерівності. Справедливість виступає як міра рівності і 
міра нерівності між людьми. Люди повинні бути рівні в правах і ця рівність має бути закріпленою 
законом. Вони повинні бути рівні при розподілі соціальних цінностей. Однак справедливою буде і 
нерівність у розподілі соціальних цінностей, коли це такий нерівний розподіл, що дає переваги кожному. 

Відповідно, визначення справедливості, яке дає Роулз, розпадається на два принципи:  
1. Кожна людина повинна володіти рівним правом щодо найбільш великої системи основних свобод, 

сумісної з подібними свободами для всіх інших людей. 
2. Соціальні та економічні нерівності повинні бути організовані таким чином, щоб, по-перше, від них 

можна було б очікувати переваг для всіх і, по-друге, доступ до положень та посад був відкритий для всіх. 
Цінності ліберальної демократії є пріоритетом розвитку України, тому концепція Дж. Роулза 

становить інтерес у практичному плані. 
Співвідношення нерівності, рівності та справедливості. 
Проблема соціальної справедливості тісно пов'язана з проблемою рівності і нерівності людей в 

конкретних історичних умовах. Іноді можна зустріти твердження, що справедливість є не що інше, як 
послідовно проведена рівність. І ця думка невипадкова, вона історично обумовлена."У людській душі, – 
як вірно зауважує один із дослідників, – закладено глибоке прагнення до рівності, в ній ще первісною 
кам'яною сокирою був висічений напис: "все порівну". Проте бажання відзначитися, виділитися, 
отримати більше теж властиво людській натурі. Складно організоване суспільство, засноване на поділі 
праці та соціальній ієрархії, породжує правові уявлення, які санкціонують нерівність людей, що випливає 
з відмінностей між ними. Суперечливе співвідношення рівності і нерівності складає серцевину історично 
мінливих концепцій справедливості. 

Таким чином, соціальна справедливість виступає як категорія, за допомогою якої характеризується 
об'єктивно зумовлена рівнем матеріальної і духовної зрілості суспільства міра рівності та нерівності в 
життєвому становищі різних соціальних спільнот та індивідів. Справедливість, співвідносячи людей і їхні 
вчинки, визначає, в чому і як люди неодмінно повинні виступити як рівні один одному, і в чому і як вони 
можуть і повинні відрізнятися один від одного. Як писав російський філософ І. А. Ільїн, "справедливість є 
мистецтво нерівності. В основі його лежить увага до людської індивідуальності і до життєвих відмінностей". 

Необхідно також пам'ятати, що, всупереч розхожій думці, рівність може бути джерелом конфліктів і 
несправедливості, а нерівність – злагоди та справедливості. Практика показує, що ці два явища необхідно 
розглядати і досліджувати в тісному взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємодії: одне без іншого не 
існує. Природно, що проблема соціальної нерівності має конкретно-історичне звучання, жорстко 
прив'язана до національної специфіки, особливостей історичного розвитку тієї чи іншої країни. Не 
виключенням тут є й сучасна Україна. 

Глобальні тенденції своєрідно переломлюються на нашому соціальному просторі. Якщо розглядати 
трансформацію як необхідний і неминучий процес, то очевидним стає відсутність теоретично і практично 
обґрунтованої політики щодо соціального реконструкції України, в силу чого така реконструкція 
відбувається стихійно, непослідовно, навіть ірраціонально. Це підтверджують і дослідження соціальної 
структури українського суспільства, проведені в останні роки: вони фіксують її крайню нестійкість, 
аморфність, невизначеність. Безумовно, такі тенденції, відбиваючись у суспільній свідомості, народжують 
масове почуття несправедливості, що не може не дискредитувати політику реформ. 

Необхідно враховувати, що в складному і суперечливому процесі суспільних перетворень виникають 
нові форми соціальної диференціації, що багато в чому змінюють структуру і динаміку життєдіяльності 
людей як на макрорівні, так і на рівні первинних соціально-виробничих осередків. Формується нова 
система відносин нерівності в соціальному просторі. Змінюються співвідношення форм власності, 
інститути влади, відбувається зникнення одних груп і прошарків, виникнення інших, дроблення третіх, 
зміна соціальної ролі і статусу четвертих і т. д. 

Вітчизняні соціологи з урахуванням даних обставин досліджують різні аспекти цієї проблеми. Тут 
можна назвати роботи З. Ф. Самчука, Д. Л. Костянтинівського, М. І. Михальченка, М. П. Лукашевича, а 
також низку колективних монографій. Тим не менш, багато аспектів даної наукової проблеми ще 
чекають свого рішення. Позначимо лише деякі з них. 

Сучасне розуміння проблеми соціальної нерівності ґрунтується на вивченні процесів соціальної 
інтеграції та дезінтеграції. 

Соціальна інтеграція найчастіше розуміється як процес гармонізації відносин між різними соціальними 
групами. Абсолютизація інтеграції, що надає їй виняткового значення призводить до ігнорування 
соціального конфлікту, котрий розуміється як патологічне явище. При цьому не звертається увага на 
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рушійні сили суспільного розвитку і сам суспільний розвиток. Акцент робиться на узгодженості та гармонії 
елементів суспільства (традиція йде від Платона, Гоббса, Конта, Дюркгейма і особливо Парсонса). 

Соціальна дезінтеграція розглядається як протилежний процес. Найбільш часті її форми – розпад або 
зникнення єдиних соціальних цінностей, спільної соціальної організації, інститутів. Повна соціальна 
дезінтеграція руйнує систему, але не обов'язково – її складові частини. Більшість соціологів 
використовує цей термін у сенсі відносного зниження загально-соціального контролю або, принаймні, 
зниження впливу загальноприйнятих правил соціальної поведінки (У. Томас, Ф. Знанецький). Цим 
поняттям часто позначається і відступ від норм організації та ефективності, тобто прийнятної 
інституційної поведінки, чи то з боку індивіда, чи то соціальних груп та акторів, які прагнуть до змін. 
Тоді поняття соціальної дезінтеграції за змістом стає дуже близьким до поняття "аномія". Соціальна 
дезінтеграція сприяє розвитку соціальних конфліктів. 

Соціальна інтеграція в будь-якому суспільстві базується на різних формах примусу і стихійно 
виниклої солідарності. Співвідношення цих моментів досить істотно. Якщо в суспільстві слабко 
розвинена солідарність, то можливість раціоналізувати суспільні відносини дуже обмежена, а тенденції 
до дезінтеграції істотно посилюються. 

Висновки. Таким чином, проблеми соціальної нерівності, рівності та справедливості стають все 
більш актуальними як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Соціально-філософський аналіз цих 
проблем дозволяє виявити їх джерела, механізм та тенденції розвитку. Від успішного вирішення цих 
проблем залежить майбутнє людства, його прогрес. 
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Барановский В. В. Социальные неравенство, равенство и справедливость как актуальные 
социально-философские проблемы. 

В статье осуществлён анализ актуальных проблем неравенства, равенства и справедливости, в 
современном социуме. Освещены современные философские взгляды относительно причин социального 
неравенства в обществе. Проанализированы понятия социального равенства, справедливости и подходы 
к их пониманию. Показано соотношение неравенства, равенства и справедливости. Подчёркнута роль 
социальной интеграции и дезинтеграции в понимании проблем социального неравенства. Сделан вывод, 
что если в обществе слабо развита солидарность, то возможность рационализировать общественные 

отношения очень ограничена, а тенденции к дезинтеграции существенно усиливаются. 

Baranivskyi V. V. The Social Inequality, Equality and Justice as the Social Philosophical Issues of the Day. 

The article analyzes the current issues of inequality, equality and justice in the modern society. Modern philosophical 
looks are lighted up in the relation to reasons of social inequality in the society. The analyzed concepts are social 

equality, justice and approaches to their understanding. The correlation of inequality, equality and justice is shown. 
The role of social integration and disintegration in understanding of problems of social inequality is highlighted. It is 
concluded that if the solidarity is poor developed in the society, the possibility to rationalize the general relations will 

be limited very much, and the tendencies to the disintegration will strengthen essentially. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЛІГІЇ УКРАЇНЦІВ ЯК ПРОЦЕС ІСТОРИЧНОГО 
ДІАЛОГУ ДВОХ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТУР 

У статті розглянуто проблему формування української національної релігії. Зазначено, що 
релігійний синкретизм, який властивий релігійній свідомості українців, визначив специфіку 

українського національного православ’я. Обґрунтовано тезу про те, що в контексті християнізації 
синтез елементів язичництва та християнства став можливим з об’єктивних причин, насамперед, 
завдяки відсутності принципових розбіжностей у поглядах на надприродну силу, яка створила світ 
і керує ним. Визначено, що саме ритуал, обряд, таїнство є тими складниками релігійного, в яких 
відтворюється неповторна самобутність культури українського народу, надаючи культово-

обрядовій сфері національного забарвлення. 

Національна релігія – це не тільки етап у розвитку певного релігійного комплексу, а й характеристика 
особливостей релігійності того чи іншого народу. У вітчизняному контексті термін "національна релігія" 
актуалізувався на хвилі національного відродження, коли постали питання, яку релігію вважати релігією 
українців. При розгляді національних релігій, релігійного життя народу чи країни науковці вирізняють 
такі його особливості й закономірності, які, власне, не є унікальними, а притаманні іншим етнічним 
спільнотам, що засвідчує їх загальнолюдськість. Зокрема, до таких закономірностей відноситься 
релігійний діалог, який об’єктивно відбувається на історичному, міжконфесійному, міжкультурному 
релігійному ґрунті. 

У вітчизняній науковій літературі [1-4] тривалий час процес взаємовідносин між східнослов’янським 
язичництвом та християнством трактувався переважно, виходячи з матеріалістичних позицій, коли в 
основу були покладені соціально-економічні фактори. 

У дореволюційні часи більшість дослідників дотримувалися точки зору, що язичництво невід’ємне 
від чогось варварського і дикого. Історик Сергій Соловйов, наприклад, писав, що "російське язичництво 
було таке бідне, таке безбарвне, що не могло з успіхом вести спори ні з однією з релігій, що мали місце в 
південно-східних областях Європи, тим більше із християнством" [5: 178]. 

У радянський час до язичництва ставилися як до народної спадщини, невіддільної від фольклору. 
Правда, багато авторів були схильні вбачати у взаєминах язичництва й християнства протиборство, 
свідчення якого академік Борис Рибаков знаходив навіть в епічних творах [6: 382-411]. 
Михайло Брайчевський писав про якусь "язичницьку реакцію", що проявлялася час від часу в вигляді атак 
на християнську ідеологію [1: 89-113]. 

У сучасній вітчизняній і зарубіжній науці здійснюються постійні спроби дескриптивного опису й 
наукового аналізу язичництва, визначення адекватних методологічних стратегій вивчення та 
прогнозування його динаміки, систематизації і класифікації основних проявів [7-11], водночас, проблема 
діалогізму язичницької та християнської культур в етнокультурній ідентифікації українського народу 
остаточно не вирішена у науковій літературі, що обумовлює мету статті – розкрити специфічні ознаки 
діалогу двох релігійних культур і типів релігійної свідомості – язичництва та християнства. 

Межове розташування України між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем, між християнством і 
мусульманством, католицизмом і православ’ям, історичне значення язичництва для розвитку релігійної 
культури обумовлюють складність релігійних процесів на її землях. На них позначилася тяжка історична 
доля нашого народу, особливості його господарства, духовності, етнопсихології, сусідства. 
Історіософська рефлексія релігійного процесу в Україні дає підстави виокремити такі його риси: 
синкретизація на буденному рівні і негативізація щодо інших релігій – на теологічному; секуляризація 
релігії і її суспільне й господарське офункціоналення; поліконфесіоналізація релігійного життя при 
толерантному ставленні до різних виявів релігійної духовності. Водночас, зі свого боку, автор вважає, що 
все ж таки на теренах України боротьба між язичництвом і християнством мала місце. 

Яким же чином відбулося становлення християнства на Русі? Джерела вкрай скупо розповідають про 
реальні події періоду співіснування язичництва і християнства у X столітті. В агіографічній літературі є 
розповідь про знищення княгинею Ольгою язичницьких святилищ після прийняття хрещення з рук 
візантійського патріарха. Іаков Мніх писав про це так: "І потім требища бесовскія сокруши и начя жити о 
Христе Ісусі, возлюбивши Бога" [12: 241]. Не зовсім зрозуміло, чому Ольга, прийнявши християнство 
східного обряду, направила посольство до германського короля Оттона I з проханням надіслати на Русь 
проповідників. У підсумку до київських земель був посланий місіонер Адальберт, який досяг Києва 
близько 961-962 року. Але він зустрів такий прийом, що ледь урятував своє життя, і германські хроністи 
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винили у цьому "віроломних" русів. "Не виключено, – вважав Аполлон Кузьмін, – що на заїжджих 
християн язичники реагували гостріше, ніж на домашніх" [13: 7]. Ці свідчення відбивають синхронні 
події, однак, ясності з приводу взаємин між язичництвом і християнством вони не додають. Не 
зрозуміло, насамперед, хто з ким боровся і чи боровся взагалі. 

Християнство починає проникати в національне середовище задовго до офіційної дати прийняття 
хрещення. Можливо, цьому сприяли стійкі контакти із християнськими державами. Арабський 
письменник Ібн-Хордадбех наприкінці IX століття писав про купців, що приїжджали у Багдад, 
підкреслюючи, що "видають вони себе за християн, і платять джизію (тобто мито)" [6: 385]. Щоправда, 
не зрозуміло, чи були вони християнами або лише представлялися такими. У деяких країнах мито 
стягувалося залежно від віросповідання торговця, так що видавати себе за християн теж був сенс. У 
будь-якому випадку, християнство проникало на Русь різними шляхами. 

Євген Голубинський писав, наприклад, про те, що на службу до київського князя переходили варяги з 
Константинополя, які вже прийняли хрещення [12: 70]. Варязькі князі Аскольд і Дір, які відокремилися 
від дружини Рюрика й здійснили похід на Візантію, прийняли після цього походу хрещення та 
звернулися до православної віри. Саме питання про час більш-менш широкого поширення християнства 
на Русі залишається у відомій мірі спірним. "Достовірні відомості про наявність у Києві християнської 
громади належать до середини X століття. Довідаємося про неї з поміщеної у літописі угоди князя Ігоря з 
греками 944 року" [14: 5]. 

За географічною ознакою християнство проникало на Русь також різними шляхами: з 
Причорномор’я, з Балтики, із західних дунайських областей. До входження західних Карпат до складу 
держави П’ястів там існував потужний "плацдарм" православ’я, з якого із часів Кирила і Мефодія 
релігійні ідеї могли поширюватися на схід, де й вступали в контакт із язичництвом. 

Важливо, однак, пам’ятати, що теоретично язичництво не було тупиковим або примітивним 
розвитком світогляду і духовності. До хрещення Русі язичництво являло складну систему з вірою в Бога-
творця й триєдність божественної сутності, більше того, язичництво досить часто витісняло 
християнський світогляд. 

На острові Рюген у Балтійському морі язичництво зберігалося майже до того часу, коли східна Русь 
зіштовхнулася з монголо-татарською навалою, і християнізація тут відбулася із глибоким проникненням у 
новий культ колишніх звичаїв та вірувань. У Київській і Новгородській Русі відбувалося теж саме, 
породивши цілу епоху під назвою "двовір’я". При цьому, "двовір’я" – це не одночасне існування в 
суспільстві язичницьких і християнських поглядів, незалежних одне від одного, а їхнє співіснування у 
межах єдиної культової системи поклоніння. Сама ж конкуренція язичництва й християнства відбувалася, 
головним чином, на соціальному рівні. Язичницькі волхви мали величезний вплив на народ, про що 
свідчать, наприклад, численні джерела з балтійської Русі. Християнські священнослужителі претендували 
на ту ж роль у суспільстві, але зміцненню християнства найчастіше запобігали саме волхви, хоча не завжди 
й не скрізь язичництво і християнство непримиренно протистояли одне одному [13: 9]. 

Згодом християнство пустило на Русі глибокі корені і на початку X століття через свої громади 
здобуло вплив на громадське життя, при цьому велику роль у поширенні християнства грала Візантія. 
Імператор Костянтин Багрянородний (867-886 рр. правління) казав, що його дід Василь Македонський не 
щадив зусиль і багатств для християнізації русів [15: 535]. 

Під візантійським впливом окремі групи русів прийняли хрещення вже у IX столітті. Але навряд чи в 
цей час мала місце суттєва конфронтація між русами-християнами і русами-язичниками. Із тексту договору 
князя Ігоря з Візантією очевидно, що права русів-християн і русів-язичників були рівні в юридичному 
відношенні, хоча й трохи відособлені одне від одного. Клятву вірності договору вони приносять у різних 
місцях, і язичники клянуться своєю зброєю та ім’ям Перуна, а християни – у церкві святого Іллі. До речі, 
саме пророк Ілля вважається найбільш близьким християнським аналогом Перуна [15: 311]. 

Із IX століття Русь починає затверджуватися на міжнародній арені. "Чи пам’ятаєте ви ту похмуру й 
страшну ніч, – запитував патріарх Фотій в сучасників у зв’язку з походом русів на Константинополь, – 
коли життя всіх нас готово було закотитися разом із заходом сонця й світло нашого існування 
поглиналося глибоким мороком смерті?" І, звичайно, у хід був запущений випробуваний прийом 
дипломатичної боротьби – християнізація войовничих сусідів, що давало змогу Візантії впливати на 
зовнішню політику давньоруської держави. Відповідно на Русі нетерпимість до язичництва 
привносилася, насамперед, візантійським духівництвом, однак українське православ’я всмоктало, при 
цьому, у себе багато язичницьких рис. 

Отже, введення християнства не змогло внести світоглядних змін в душу народу. Цьому є кілька 
причин. Найголовніша – відсутність метафізичних протиріч між язичництвом і християнством. 

"Метафізично язичництво при ближчому розгляді близьке християнству, а релігійна метафізика 
язичництва вище багатьох релігійних побудов" [12: 171]. 

Варто також зазначити, що офіційне київське християнство було результатом не пасивного 
наслідування римського чи візантійського зразка, а наслідком свідомого вибору самої Русі, вищі 
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політичні інтереси якої диктували необхідність, з одного боку, створити автокефальну церкву, а з 
іншого – зберегти тісні політичні, релігійні та культурні зв’язки, насамперед, із центром східної 
православної церкви – Константинополем. У виборі цієї орієнтації велике значення для Русі мав 
болгарський досвід втілення в життя слов’янської автокефальної церкви, яка зберегла тим не менше тісні 
контакти з візантійським патріархатом, а також нагромаджений у Болгарії фонд християнської 
писемності на слов’янській мові. 

Кирило-Мефодіївська традиція орієнтувалася на раннє християнство, передбачаючи певну 
віротерпимість до інших релігій, у тому числі й до язичництва. Із цієї причини сформувався синкретизм 
християнської і язичницької обрядовості, відбулося пристосування нових свят до стародавніх, більшість 
з яких ґрунтувалася на солярному культі. Відтак народне християнство поєднало язичницькі уявлення, 
пов’язані з реальним життям, із абстрактними християнськими положеннями, що переосмислювалися 
через призму місцевих культурних традицій і цінностей. 

Основними шляхами формування народного християнства були: контамінація уявлень про 
язичницьких божеств і християнських святих, демонологічних істот; поширення апокрифічної 
літератури; співіснування християнських символів із язичницькою символікою на предметах 
повсякденного вжитку – амулетах-змійовиках, підвісках-півмісяцях тощо; збереження протягом 
тривалого часу язичницьких ігор, драматичних дій, музики, танців як атрибутів святкових обрядодій. 

Таким чином, у контексті християнізації синтез елементів язичництва і християнства в розглядуваний 
період став можливим з об’єктивних причин, насамперед, завдяки відсутності принципових 
розбіжностей у поглядах на надприродну силу, яка створила світ і керує ним. 

Отже, активний діалог між язичництвом та християнством тривав кілька століть і не спричинив 
повної відмови наших пращурів від своєї стародавньої віри. 

Язичницький культ предків став важливою складовою народного християнства. На моління і 
служіння за померлих у церковному календарі були відведені окремі поминальні дні. Із культом предків 
пов’язана, очевидно, й практика висвячування могил, обходів кладовищ на чолі зі священиком тощо. При 
абсолютному переважанні християнських священнодійств у вшануванні давнього культу предків, 
збереглися і його язичницькі елементи, як от: обіди на "гробках", принесення на могили дарів, залишання 
страв для "дідів" після поминальної вечері тощо. 

Аграрний календар східних слов’ян охоплював усі сторони їх трудового і побутового життя. За 
найважливішими сільськогосподарськими термінами були розписані усі ритуальні дійства і моління 
наших пращурів. Церковно-літургійний календарний рік, який вшановує події біблейської історії та 
пам’ять святих, виглядав надто абстрактним порівняно із землеробським язичницьким календарем, що 
містив господарський досвід багатьох поколінь. Тому у контексті становлення народного християнства в 
досліджуваний період у свідомості людей, насамперед, закріплювалися поняття та образи, пов’язані з 
повсякденним життям, з його реальними потребами [16]. 

У процесі формування народного християнства синтезувалися язичницькі уявлення і християнське 
вчення про душу. Поряд із багатоваріантністю народних поглядів на людську духовну субстанцію мали 
місце вірування про існування людини після смерті у формі душі і духу. Дух при певних обставинах має 
здатність набирати вигляду тілесної субстанції та переміщуватися у просторі, що і є основою значної 
частини демонологічних уявлень. Християнство ж, на момент зустрічі з язичництвом, мало чітку, 
однозначно трактовану концепцію душі, що категорично відособлювалась від тіла, яке після смерті гинуло. 
Натомість уся життєва енергія людини переходила в душу і далі існувала у такій формі [7: 15-19]. 

Знадобилися століття, щоб соціоцентрична метафізика християнства вписалася (як підмножина) у 
космоцентричну духовну культуру наших предків як на рівні релігійному, замінивши відповідні культові 
моменти, так і на рівні світоглядному. Думка про те, що християнство збагатило українську духовну 
культуру помилкова. Насправді відбувався зворотний процес. Українське православ’я як розуміння 
християнства формувалося в середовищі української духовної культури. Процес прийняття християнства 
українським народом тривав кілька століть у формі двовірства. У результаті вийшло щось нове – 
українське православ’я, при цьому, для того, щоб завоювати місце в душах наших предків, християнству 
довелося трансформуватися, підбудовуватися під українську духовну культуру. 

Нині деякі дослідники православ’я намагаються виокремити у християнському світі православ’я як 
національну форму християнства, що історично склалася, хоча цей феномен витлумачується різними 
дослідниками неоднаково. 

Так, Микола Чубатий говорить про повну і безконфліктну асиміляцію християнством язичників-полян, 
культурний рівень яких був досить високим для сприйняття "світу євангельських правд" [17]. Борис 
Рибаков, навпаки, вважає Київську Русь державою з язичницькою системою, що довгий час протистояла 
проникненню християнства [5]. За Михайлом Брайчевським, "християнство у Давньоруській державі 
замінило собою первісне язичество", і "тому цю подію необхідно оцінювати порівняно цих двох 
ідеологічних систем" [1]. Із точки зору київського християнства, взаємовідносини і діалог християнства та 
язичництва можна тлумачити не стільки як асиміляцію, протистояння або зміну, а як зустріч двох вір, двох 
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світоглядів, двох культур у контексті християнського універсалізму й толерантності, що сприйнялися 
князем Володимиром Великим як "світле євангельське християнство". Це зумовило певний характер змісту 
релігійності в Київській Русі, який мав власну специфіку і був далекий від прагнення східних та західних 
взірців, з одного боку, до суто зовнішнього практицизму віри, а з другого – до абстрагованої, суто 
інтелектуалізованої релігійності. Така специфіка являла собою внутрішню, інтуїтивну, містичну 
релігійність, що приводила світосприйняття і систему цінностей не до комплексу логічних понять, а через 
символ, образ, міфологему до формування духовності, психологічного клімату нації, її ментальності, 
багатства індивідуального живого типу особистості, "який є глибоко віруючим, але не ханжею, 
життєрадісним, але не розпусним, відданим церкві, але не тупим фанатиком, діяльним членом суспільства, 
а тому чесним, правдивим і непохитним у своїх переконаннях і діях", – пише Ігор Губаржевський [18]. 

Теоретики київського християнства, продовжуючи "святоотцівську" традицію, зупиняються на 
синкретичному діалозі, який був якщо не основою української релігійності, то багато в чому її істотним 
елементом. Пропагуючи діалогічний характер української релігійної культури, цей підхід розуміє процес 
богопізнання як "обожнення" людини, як процес не тільки гносеологічний, а й онтологічний, не лише 
ідеальний, а й реальний, що починається з вольового акту віри і потребує догматичного авторитету. 
Звідси виникає непересічна роль в київському християнстві релігійного досвіду або так званого 
духовного шляху, який не можна замінити теоретичним вивченням віри, тому що тільки літургічна 
діяльність і релігійні обряди формують віру як "почуття серця". Зазначимо, що ця теоретико-
методологічна засада київського християнства знайшла своє відображення у "філософії серця" Григорія 
Сковороди (1722-1794 рр.) та Памфіла Юркевича (1826-1874 рр.), у софіологічних побудовах "філософії 
всеєдності" і фактично стала основою вітчизняної філософської школи так званого київського гуманізму, 
репрезентованої наприкінці XIX – на початку XX ст. Миколою Бердяєвим (1874-1948 рр.), Львом 
Шестовим (1866-1938 рр.) і протоієреєм Василем Зеньковським (1881-1962 рр.). 

Відтак, українець сприймав дух християнства, а не його букву чи форму. Тому християнську 
духовність українців характеризує не ортодоксальність, а динамізм. Українець не лише активно 
осмислював і відносно вільно інтерпретував явища й події суспільного життя, наповнюючи в такий 
спосіб свою духовність конкретним історичним змістом, а й переносив це вільнодумство на осмислення 
релігійних концептів та функціональності релігії. 

Таким чином, християнсько-язичницький синкретизм став основою формування рис української 
релігійності, української національної релігії. Християнство з його системою моральних цінностей, 
ірраціональністю, символізмом зручно пов’язувалося з духовністю наших предків, яка проявлялась у 
міцному зв’язку із землею та захопленні природою загалом. У сучасній Україні християнсько-
язичницький синкретизм найочевидніше засвідчує про себе у культовій царині. Основна маса пересічних 
віруючих сприймає релігію не крізь призму догматичних постулатів, а на рівні конкретно-чуттєвої 
обрядовості. Саме ритуал, обряд, таїнство є тими складниками релігійного, в яких відтворюється 
неповторна самобутність культури українського народу, надаючи культово-обрядовій сфері 
національного забарвлення. 

У цьому контексті досить перспективним є подальше дослідження зазначеної проблеми, зокрема, 
систематизація основних підходів до явища християнсько-язичницького синкретизму в історії релігії, що 
дозволить виявити загальнокультурні принципи комунікації і дасть можливість опрацювати власний 
інструментарій для вивчення даного етнорелігійного феномену. 
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Зражевский С. Н. Формирование национальной религии украинцев как процесс исторического 
диалога двух религиозных культур. 

В статье рассматривается проблема формирования украинской национальной религии. Отмечено, 
что религиозный синкретизм, свойственный религиозному сознанию украинцев, определил 
специфику украинского национального православия. Обосновывается тезис о том, что в 

контексте христианизации синтез элементов язычества и христианства стал возможным из 
объективных причин, в первую очередь благодаря отсутствию принципиальных расхождений во 
взглядах на сверхприродную силу, которая создала мир и руководит им. Определено, что именно 
ритуал, обряд, таинство являются теми составляющими религиозного, в которых отображается 
неповторимая самобытность культуры украинского народа, придавая культово-обрядовой сфере 

национального колорита. 

Zrazhevs'kyi S. M. The Formation of the Ukrainian National Religion as the Process of the Historical 
Dialogue between Two Religious Cultures. 

The article considers the problem of the Ukrainian national religion formation. It is noted that the religious 
syncretism that is inherent to the Ukrainians' religious consciousness has defined the specificity of the Ukrainian 

national orthodoxy. The thesis is substantiated that, in the Christianization context the synthesis of paganism 
and Christianity elements has become possible because of the objective reasons, primarily due to the absence of 

fundamental differences in views on the supernatural force that has created the world and manages it. It is 
determined that precisely the ritual, custom, sacrament are the components of the religious in which the unique 

Ukrainians' originality is reflected, adding the national colouring to the cult-sacramental sphere. 
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СТРАХ СТАРОСТІ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

Розглянуто філософські погляди на старіння людини в діахронічному розрізі. Виділено основні аспекти 
поглядів на процес старіння. Окреслено трансформацію поглядів на старість людини – від прийняття її 
як природного процесу до спроб пропагування активного довголіття. Проаналізовано класифікації віку 
людини, а також філософські роздуми щодо можливих причин старіння. Осмислено філософські 

аспекти зародження геронтологічного знання як вчення про старіння. Здійснено розгляд перших спроб у 
філософській думці означити поняття "страх старості". 

У природі людини закладено, на наш погляд, два антагоністичні процеси: біологічний процес 
самознищення (старіння організму та смерть) та прагнення до вічного життя і молодості. Саме ця 
антагоністичність й породжує людські пошуки "еліксиру вічної молодості", сенсу свого буття, 
осмислення життєвого шляху та намагання самореалізації. Усвідомлення примарності біологічного 
безсмертя і підсвідоме заперечення акту смерті як конечності буття змушує людину втілювати мрію про 
безсмертя: у своїх дітях, працях, вчинках. Однак, це не дає відчуття повної "захищеності" від тривкості 
свого існування та біологічного механізму старіння тіла. Тому у людини й виникає страх старості та 
страх смерті. Ці два види страху уособлюють конечність буття як біологічного, так і соціального. 
Зрозуміло, що їх вияви дещо різняться. 

Дослідження старіння людини лежить у міждисциплінарній площині, тому його вивченням займалися 
вчені різних галузей знань. Так, психологічні аспекти старіння та страху старості розглянуто у працях 
О. Кранової, О. Лідерса, Д. Райгородського, Г. Крайга, Я. Стюарт-Гамільтона, спроба філософського 
осмислення старіння здійснена у працях Т. Карсаєвської, О. Шаталова, М. Александрової, С. Лішаєва, 
І. Жданової, Н. Рибакової, В. Альперовича. Також значна увага приділяється й геронтологічним та 
геріатричним проблемам старіння людини. Однак, зважаючи на те, що поняття "страх старості" досі 
термінологічно не артикульоване, вважаємо за необхідне дослідити філософський розріз розуміння 
страху старості.  

Тому метою даного дослідження є аналіз філософських дефініцій старості, страху старості, його 
суттєвих ознак та причин, трансформацій поглядів суспільства на старість та відношення до людей 
похилого віку.  

Як відомо, ще філософи античності у своїх працях звертають увагу на старість як особливий етап 
життя людини. Так, Гіппократ вважав, що вікові етапи життя людини кратні семи рокам. На його думку, 
життєвий цикл людини можна поділити на сім етапів: дитина (до 7 років), підліток (до 14 років (7×2), 
юнак (до 21 року (7×3), молода людина (до 28 років (7×4), дорослий чоловік ("муж") (до 49 років (7×7), 
людина похилого віку (до 56 років (7×8). При досягненні останньої вікової межі "…звідси починається 
старість" [1: 434]. Тобто старість є останнім етапом онтогенезу. 

Старечий вік, а, отже, і життя старих людей Гіппократ охарактеризував так: "Старі – холодні і вологі, 
оскільки вогонь з них виходить і прибуває вода так, що відбувається знищення сухості і відновлення 
вологи" [1: 456]. 

Внесок у розуміння старості здійснено Платоном. Він вважає, що не лише життя людини в старості, а 
саме сприйняття своєї старості людини, передусім, залежать від характеру та особистісних якостей: "Хто 
вів життя впорядковане і був людиною добродушною, тому і старість лише в міру важка. А хто не такий, 
тому, Сократ, і старість, і молодість буває тяжка… і людині доброго складу характеру не так легко 
переносити старість у бідності, а тим паче людині поганій, якою б багатою вона не була, завжди буде в 
старості якось не по собі [2: 94]". Отже, ним помічено зв'язок умов життя у старості з характером людини. 

Також обґрунтовано й доцільність геронтократії, в самій концепції держави Платона стверджується, 
що керувати нею мають не лише філософи-мудреці, але й має бути обов’язковою вікова ієрархія: 
"…керувати повинні ті, хто старше, а підлеглими – ті, хто молодше" [2: 199]. 

Підкреслимо, що особливої уваги заслуговує напрацьована ним вікова періодизація життя людини, в 
основу якої покладені соціальні та суспільні її обов’язки: "Термін взяття шлюбу для дівчини буде з 
вісімнадцяти до двадцяти років… для молодого чоловіка – з тридцяти до тридцяти п’яти років… Для 
отримання державних посад встановлюється вік: для жінки – сорок років, для чоловіка – тридцять. 
Військову службу чоловік повинен нести з двадцяти до шістдесяти років, а жінка …, лише після того як 
вона вже народить дітей – і до п’ятдесяти років" [3: 263]. Тобто, соціальна старість для чоловіка настає, 
як вважає Платон, з шістдесяти років, а для жінки – з п’ятдесяти.  

Розглядав античний мислитель й становище старої людини у суспільстві та сім'ї. Платон особливу увагу 
приділяє людям похилого віку. По-перше, він вважає людей найціннішим скарбом для їхніх сімей та 
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закликає особливо поважати старість, бо "…у кого в домі є коштовний скарб у вигляді батька, матері або їх 
обтяжених старістю батьків, той не повинен думати, ніби в нього може з'явитися більш значна святиня: ні, 
батьки в його помешканні складають святиню його дому, якщо господар помешкання поважає їх… у нас не 
може бути ніякої святині, більш цінної перед образом бога, ніж батько чи дід, згорблений старістю; таке ж 
значення має і мати"… [3: 433-434]. По-друге, Платон виголошує потребу встановлення покарання за 
погане поводження з батьками і, навіть, вважає, що рабу, який сповістить про жорстоке поводження зі 
старими людьми необхідно дарувати свободу: "…правильно було б встановити такий закон: якщо хтось у 
нашій державі зневажає своїм обов’язком по відношенню до батьків і не буде заохочувати й виконувати всі 
їх бажання скоріше, чим бажання своїх синів, всіх своїх дітей і навіть чим свої власні, нехай постраждалий 
повідомить, сам або через посланого, трьох найстаріших стражів закону, а також трьох жінок – опікунів 
шлюбів. Вони ж потурбуються і покарають кривдників побоями та тюрмою…" [3: 434]. Тобто, безтурботне 
життя людей похилого віку має охоронятися законом. 

Тому наголосимо, що страх старості, за Платоном, є результатом страху смерті: "… коли кому-небудь 
близька думка про смерть, на людину находить страх і захвачують її роздуми про те, що раніше на думку 
їй не приходило…" [2: 95]. 

Аристотель одним із перших серед філософів античності підійшов до періодизації життя людини 
комплексно та дав опис рисам характеру, притаманних кожному з періодів людського існування. Так, 
філософ виділяє три вікові періоди – юність, зрілість і старість [4: 216]. За Аристотелем, "люди похилого 
віку нічого позитивно не стверджують; все роблять меншою мірою, ніж потрібно; вважають, але нічого 
не знають; нерішучі, бо завжди вживають слова "можливо" та "напевне"; підозрілі; недовірливі; 
малодушні; жадібні; боязливі; чіпляються за життя; егоїстичні; живуть для корисного, а не для 
прекрасного; більш безсоромні; не зважають на складові репутації; не піддаються сподіванням; більше 
живуть спогадами, ніж надією; говіркі; несхильні бажати; в житті більше керуються розрахунком, ніж 
серцем; вчиняють несправедливо…" [4: 218-220]. Тобто філософ наділяє старих людей не найкращими 
якостями. Отже, має досить песимістичний погляд на їхню соціальну цінність. 

Та все ж він дав означення хорошої (щасливої) старості та її основних умов: "Хороша старість – це 
старість, яка пізно настає і водночас безтурботна: не має щасливої старості ні той, хто старіє рано, ні той, 
чия старість, настаючи пізно, супроводжується стражданням. Хороша старість є наслідком як хороших 
фізичних якостей людини, так і благополучної долі…". Але краса старої людини для Аристотеля полягає 
в "… наявності сил, достатніх для виконання необхідних робіт, та в безтурботному існуванні завдяки 
відсутності всього того, що соромить старість" [4: 111]. 

Старість як повноцінний етап людського життя розглядав у своїх працях відомий римський філософ 
Марк Туллій Цицерон. Основні роздуми про старість, її особливості, переваги та недоліки викладено у його 
праці "Катон Старший, або про старість". Думки Цицерона, на наш погляд, зосереджені на таких аспектах. 
По-перше, він постулює неминучість та природність процесу старіння, бо "…не може здаватися злом те, що 
засновано та неминучому законі природи, і це, передусім, стосується старості" [5: 359]. 

По-друге – вважає, що самопочуття людини в старості, передусім, детерміноване її характером, 
вчинками, наявністю чи відсутністю мудрості, оскільки "… у старих людей стриманих, неконфліктних і 
добрих старість неважка, а гоноровий та конфліктний норов нетерпимі в будь-якому віці" [5: 360]. 

По-третє, він вперше, як видається, намагався виділити причини, чому старість вважається немічною 
у тогочасних європейських спільнотах та звести їх до чотирьох: "…якщо я намагаюсь осягнути розумом 
всі причини, чому старість може здаватися жалюгідною, я з'ясовую, що їх чотири: перша – та, що 
старість ніби віддаляє від справ; друга – що вона ослаблює тіло; третя – що вона позбавляє нас майже 
всіх насолод; четверта – що вона наближає нас до смерті" [5: 363]. Отже, філософ не просто виділяє 
основні причини старості, але й намагається спростувати їх, наводячи приклади відомих на той час 
людей похилого віку, які вирізнялися своєю активністю, мудрістю благородними вчинками. Та все ж ці 
аргументи звучать непереконливо, навіть для самого їх автора. 

Також Цицерон намагається виділити основні переваги старості, які властиві саме цьому віку. 
Зазначимо, що вони властиві, передусім, найблагороднішим представникам старечого віку: мудрість, 
турбота про майбутнє покоління, працелюбність, зваженість у прийнятті рішень. Але наведені переваги 
старості детерміновані, передусім, особистісними якостями людини, а не її віком. Крім того, здійснивши 
аналіз особливостей старечого віку, намагаючись показати переваги старості, Цицерон все ж робить 
висновок, який суттєво вплинув на уявлення про старість інших філософів в майбутньому: "... старості 
потрібно опиратися … Як борються з хворобою, так потрібно боротися й зі старістю" …[5: 369]. 

Цінність дослідження старечого віку Цицероном, на наш погляд, полягає у тому, що це одне з перших 
ґрунтовних досліджень старості, в якому розглянуто її фізіологічні й соціально-культурні аспекти. Проте, 
незважаючи, на намагання філософа, показати привабливість даного вікового періоду, він сам приходить, 
як видається, до дещо парадоксального висновку, що старість – це хвороба, з якою потрібно боротися. І 
всі дослідження європейських мислителів у подальшому будуть підпорядковані цій думці. Вчені також 
намагатимуться знайти "ліки" від старості, замість того, щоб розробити стратегію підготовки людини до 
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настання старечого віку, навчити її пристосовуватися до нового соціокультурного статусу, ознайомити із 
способами адаптації до життя в старечому віці. 

Уявлення про життя людини загалом та старість зокрема відомий філософ Сенека Луцій Анней 
виклав, на наш погляд, у таких філософських трактатах як "Про швидкоплинність життя" та "Про 
стійкість мудреця". За Сенекою, поняття "життя людини" є досить умовним за змістом, оскільки 
кількість прожитих літ завжди більша за кількість дійсно (по-справжньому) прожитих. Тому "…нехай 
сивина і зморшки не заставляють тебе думати, що людина прожила довго: скоріше за все, вона не довго 
прожила, а довго пробула на землі…" [6: 49]. І варто звернути увагу також на вікові обмеження, які 
наводить Сенека: "Закон не бере в армію після п’ятдесяти; не призначає в сенат після шістдесяти…" 
[6: 65]. А сенат, як відомо, і означає "зібрання старих". Тобто, законом Давнього Риму визначались вікові 
обмеження й для найвищих громадських і урядових посад, що можна розглядати як свого роду ейджизм. 

Щодо старості, то філософ вважає, що в цьому віці пізно щось починати, вона застає людину, ніби, 
раптово: "Старість зненацька падає всією тяжкістю на їх ще дитячі душі, а вони до неї не підготовлені, 
вони безпорадні та беззбройні. Вони нічого не передбачили завчасно і з подивом розуміють, що раптово 
зістарились: адже вони не помічали щоденного наближення до кінця [6: 50]". І надалі стверджує, що 
лише мудрість є недоторканою для старості, бо "…ніщо не в силах протистояти старості, яка все змітає і 
перетворює в руїни. Але те, що освячене мудрістю, для старості недосяжне…" [6: 59]. 

Але звернемо й увагу на те, що Сенека не найкращим чином характеризує людину похилого віку. Він 
вважає, що люди похилого віку неначе чіпляються за життя і тому зі страхом помирають: "Дряхлі старці 
будь-якою ціною намагаються вимолити собі ще хоч декілька років і використовують будь-які хитрощі, аби 
виглядати молодше; більше того – їм вдається і себе обманути, і вони з такою наполегливістю навіюють 
самі собі приємну брехню, ніби надіються обманути разом і смерть…" [6: 52]. Філософ зауважує, що лише 
мудрець вміє правильно старіти і зустріти без остраху смерть, пересічна ж людина, нехай навіть і старечого 
віку, нічим не відрізняється від дитини: "Вони зберігають всі недоліки дитячої душі, хіба що додають до 
них більш серйозні хибні переконання; вони відрізняються від дітей лише зростом і тілесним розвитком…" 
[6: 77]. Як бачимо, його погляди про стару людину теж досить песимістичні. 

На особливу увагу, на наш погляд, заслуговує й праця Роджера Бекона "Про таємничі дії мистецтва та 
природи і про нікчемності магії", в якій філософ ставить перед наукою завдання продовжити життя 
людини до термінів, які відповідно до Біблії, проживали перші люди після гріхопадіння, тобто близько 
тисячі років. Продовження життя людини до значного терміну він називає "останнім рівнем всіх 
можливостей мистецтва і природи". Він обґрунтовує свої погляди на терміни життя людини, вважаючи 
людину безсмертною, а також зауважуючи, що люди після гріхопадіння мають коротке життя. Він 
акцентує увагу на двох чинниках, які впливають, на його думку, на тривалість життя людини – "режим, 
який необхідний для здоров'я" та спадковість [7: 443]. Під першим ним розуміється поняття, на наш 
погляд, яке на сьогодні має назву "здоровий спосіб життя". Філософ вважає, що останній включає 
особливості харчування, сну, рухливості, дихання і душевних пристрастей. Однак, на його думку, по-
перше, режим, необхідний для здоров'я не може подолати наслідків гріхопадіння праотців, тому людина 
зможе прожити стільки, скільки дозволить "природа, сприйнята від батьків", а по-друге, не існує 
досконалого рецепта режиму, необхідного для збереження здоров'я людини. Середньовічний мислитель 
вважає, що потрібно також боротися з акцидентальними властивостями людського існування, які й є 
причинами старіння, зокрема з наслідками гріхопадіння праотців. 

Також Данте Аліг'єрі у своєму творі "Бенкет" при роздумах про благородну людину торкається й 
теми періодизації життя людини. Він порівнює життя людини з дугою, вважаючи, що воно піднімається 
до деякої межі та йде на спад. Оскільки життєвий шлях кожної людини різний, то і дуги – різні. Філософ 
вважає, що пік, розквіт життя більшості людей знаходиться між тридцятим і сороковим роками життя, а 
у людей досконалих – співпадає з тридцять п’ятим роком. 

Наголосимо, що вікова періодизація А. Данте має свої особливості. По-перше, він один із перших 
виділяє такий етап життя людини, як одряхління, тобто поділяє старість на етапи. По-друге, вікова 
періодизація ним здійснюється на основі аналізу поєднання у людини протилежних якостей. По-третє, в 
основі його вікової періодизації, лежить не тільки і не скільки поєднання протилежних якостей, а скільки 
вік Ісуса Христа. Як вважає А. Данте, останній пішов у свій розквіт – тридцять п’ять років. Крім того, 
філософ порівнює етапи життя людини з порами року та поділом доби на часові відрізки. 

Отже, А. Данте виділено такі чотири періоди життя людини: юність (жар і волога), що відповідає 
весні – до 25 років; зрілість (жар і суша), що відповідає літу – від 25 до 45 років; старість (холод і суша), 
що відповідає осені – від 45 до 70 років; дряхлість (холод і волога), що відповідає зимі – надлишок 
життя, довжиною приблизно 10 років [8: 253–255]. І тривалість життя залежить, на його думку, від двох 
факторів – якостей людини і спадковості. Найдосконалішим етапом життя людини він вважає зрілість.  

На наш погляд, важливість розгляду роздумів А. Данте полягає в тому, що він один із перших називає 
старість третім віком: благородна людина в старості має володіти чотирма якостями (мудрістю – бути 
обережним, знати сучасне і вміти передбачати майбутнє; справедливістю; щедрістю; добродушністю – 
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думати про хороше і вислуховувати хороше). І оскільки одряхління є завершальним етапом життя 
людини, в якому благородна душа повертається до Бога і чекає з великим бажанням кінця свого життя, 
то одряхління, за А. Данте – це чекання смерті як причина людського страху старості.  

Франческо Петрарка теж осмислив старість у такий своїх творах, як "Старечі листи" та "Лист до 
нащадків". В його роздумах можна виділити три основних акценти щодо старості. Старість майже 
синонім слова "хвороба" і настає вона у 60 років, бо "…колір обличчя був свіжий, між білим і смуглявим, 
очі живі і зір протягом довгого часу незвичайно гострий, але після мого шістдесятого року він, 
незважаючи на очікування, настільки ослаб, що я був вимушений, хоча й з відразою, використовувати 
окуляри. Тіло моє, все життя повністю здорове, осилила старість і оточила звичайним колом хвороб" [9: 
675]. Однак автор зазначає, що старості піддається лише тіло людини, душа ж навпаки розвивається, 
відтак, "… старість – хвороба тіла, здоров'я душі…" [9: 660]. 

Старість – це близькість смерті як власної (бо у людей похилого віку залишається саме коротке 
життя), так і близьких та друзів: "Але така гірка доля старіючих, що вони часто вимушені оплакувати 
смерть своїх друзів…" [9: 675]. Крім того, старість – це час підведення підсумків, її не потрібно 
соромитись, а також це час для натхненої щоденної праці: "… якщо соромитись старіння, то чи не краще 
соромитися того, що я зовсім не жив, так як одного без іншого не буває? " [9: 660]. Тобто, він пов'язує з 
працею (скоріше розумовою) тривалість людського життя, бо "… вони трудились більше, а не жили 
довше, або якщо довше, то лише тому, що без праці життя не життя, а в’яле й безкорисне проведення 
часу" [9: 666]. Страшнішою за старість для людини, як вважає Петрарка, є бездіяльність. Як бачимо, 
мислителю не притаманний страх старості (показово, що він прожив 70 років). Можливо його погляди на 
старість досить оптимістичні. 

Мішель Монтень, роздумуючи про старість в своїх "Дослідах", вважає, що для людини щастям і рідкістю є 
можливість дожити до старості і померти від виснаження тіла внаслідок глибокої старості: "Вмерти від 
старості – це смерть нечаста, виключна і незвичайна, це останній рід смерті, можливий лише як самий крайній 
випадок, і чим більше віддалена від нас така можливість, тим менше підстав на неї розраховувати… Це 
виключний дар, яким природа особливо нагороджує яку-небудь одну людину на протязі двох-трьох століть, 
позбавляючи її від небезпек і тягарів, які постійно зустрічаються на такому довгому життєвому шляху…" [10: 
160]. Адже, лише обрані помирають від старості. Тобто, філософ вважає, що в старості пізно починати 
навчатись новому, а потрібно вправно використовувати набуті вміння та навички. Крім того, Монтень поділяє 
життя людини на етапи, зауважуючи, що найбільше досягнень людина робить до 30 років, а відпочивати вона 
повинна з 55-60 років: "Щодо мене, то я з повною впевненістю можу сказати, що з цього віку (30 років) мій 
дух і моє тіло більше втратили, чим набули, більше рухались назад, чим вперед…" [10: 162]. Отже, 
незважаючи на те, що більшість попередників Монтеня вважали старість періодом розквіту душі (духу), але й 
тілесного занепадання, він стверджує, що старість перемагає і тіло, і душу людини. Тобто, йдеться про 
крайній песимізм в оцінці значущості людини похилого віку. 

Не обминув увагою тему особливостей віку людини і Френсіс Бекон. У праці "Досліди", 
протиставляючи юність і старість, приходить до висновку, що добре було б поєднувати ці два вікових 
періоди, адже кожен з них має свої переваги та недоліки. Однак, філософ все ж залишається 
прихильником геронтократії, бо сферу моральності він залишає юності, а політична сфера має належати 
старості [11: 118]. Та, передусім, Ф. Бекон здійснив вагомий вклад в розвиток геронтологічного знання 
загалом та геронтології зокрема (його вважають засновником англійської школи геронтології). У трактаті 
"Про достоїнство і збагачення наук" [12: 273] ним виокремлено три обов’язки медицини, один із них – 
продовження життя. Він твердив, що як і в боротьбі з хворобою, щоб продовжити життя людини, треба 
попереджувати природне старіння організму, отже, Ф. Беконом запропоновано створити науку про 
продовження життя людини (фактично, геронтологію). Мислителем виділено три основних шляхи 
продовження життя: уповільнення процесу зношування, підтримка існування та оновлення того, що 
почало старіти. Загалом його поради щодо продовження життя людини, на наш погляд, можна звести до 
поняття "здоровий спосіб життя", з корекцією на уявлення тогочасної медицини про способи 
відновлення резервів організму людини. Отже, Ф. Бекон один із перших виголосив необхідність 
наукового підходу до продовження життя людини та вважав, що потрібно боротися не з наслідками 
старіння людини, а попереджувати їх. Тобто це він вважав передумовою подолання у людини страху 
старості та полегшеної адаптації людини до такого віку. 

Однак, одним із перших визначення страху старості як особливого стану людини дав Еріх Фромм, 
стверджуючи: "… страх старості є вираженням почуття, часто неусвідомленого, що життя прожите 
даремно; це реакція нашої совісті на нівечення самих себе" [13: 185]. Але вкажемо, що поняття й досі є 
термінологічно неусталеним як у філософській, так і психологічній літературі. Крім того, наголосимо, 
що воно знаходиться на маргінесі сучасної науки.  

Отже, дане дослідження трансформації філософських уявлень про старість та страх старості у 
діахронії дає змогу стверджувати про необхідність подальших досліджень, спрямованих на вивчення 
соціокультурних аспектів страху старості.  



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 63. Філософські науки 

86 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гиппократ. Сочинения / Гиппократ ; [пер. с греч. В. И. Руднева]. – М. : Медгиз, 1944. – Т. 2. – 512 с. 
2. Платон. Сочинения в трех томах / Платон. – М. : Мысль, 1971 .– Т. 3. – Ч. 1. – 687 с. 
3. Платон. Сочинения в 3 т. / Платон. – М. : Мысль, 1972.– Т. 3. – Ч. 2. – 678 с. 
4. Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель ; [пер. с др.-греч. В. Аппельрота, Н. Платоновой]. – СПб. : 

Издательская Группа "Азбука-классика", 2010. – 352 с. 
5. Цицерон Марк Туллий. Избранные сочинения / Марк Туллий Цицерон ; [пер. с латын. ; сост. и ред. М. Гаспарова, 

С. Ошерова и В. Смирина ; вступ. статья Г. Кнабе ; худ. В. Юрлов]. – М. : Худож. лит., 1975. – 455 с. 
6. Сенека Луций Анней. Философские трактаты / Сенека Луций Аней. – СПб. : Алетейя, 2000. – 400 с. – 

(Античная библиотека. Античная философия). Т.1–2. – 2000. – 463 с. 
7. Бэкон Роджер. Избранное / Роджер Бэкон. – М. : Издательство Францисканцев, 2005. – 480 с. 
8. Данте Алигьери. Малые произведения / Данте Алигьери. – М. : Наука, 1968. – 652 с. 
9. Петрарка Ф. Стихи. Сонеты. Размышления / Петрарка. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 1999. – 736 с. 
10. Монтень М. Опыты : Судьбы и нравы / Мишель Монтень ; [пер. с фр. А. Бобовича, Н. Рыбаковой]. – СПб. : 

Издательский Дом "Азбука-классика", 2007. – 288 с. 
11. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления / Фрэнсис Бэкон. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 

1962 . – 238 с. 
12. Бэкон Ф. Сочинения в двух томах / Ф. Бэкон. – М. : Мысль, 1971. – Т. 1. – 590 с. 
13. Фромм Э. Человек для самого себя / Эрих Фромм. – М. : АСТ : АСТ Москва, 2010. – 350 с. – (Психология). 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Hippocrates. Sochineniia [Works] / Hippocrates ; [per. s grech. V. I. Rudniova]. – M. : Medgiz, 1944. – T. 2. – 512 s. 
2. Platon. Sochineniia v triokh tomakh [Works in Three Volumes] / Platon. – M. : Mysl', 1971. – T. 3. – Ch. 1. – 687 s. 
3. Platon. Sochineniia v 3 t. [Works in Three Volumes] / Platon. – M. : Mysl', 1972. – T. 3. – Ch. 2. – 678 s. 
4. Aristotle. Poetika. Ritorika [Poetics. Rhetorics] / Aristotle ; [per. s dr.-grech. V. Appel'rota, N. Platonovoi]. – SPb. : 

Azbuka-klassika, 2010. – 352 s. 
5. Cicero Marcus Tullius. Izbrannye sochineniia [Selected Works] / Marcus Tullius Cicero ; [per. s latyn. ; sost. i red. 

M. Gasparova, S. Osherova i V. Smirina ; vstup. stat'ia G. Knabe ; khud. V. Yurlov]. – M. : Khudozh. lit., 1975. – 455 s. 
6. Seneca Lucius Annaeus. Filosofskie traktaty [Philosophic Treatises] / Seneca Lucius Annaeus. – Spb. : Aleteiia, 

2000. – 400 s. – (Antichnaia biblioteka. Antichnaia filosofiia). – T. 1-2. – 2000. – 473 s. 
7. Bacon Roger. Izbrannoe [Selection] / Rodzher Bekon. – M. : Izdatel'stvo Frantsyskantsev, 2005. – 480 s. 
8. Dante Alighieri. Malye proizvedeniia [Short Works] / Dante Alighieri. – M. : Nauka, 1968. – 652 s. 
9. Petrarca F. Stikhi. Sonety. Razmyshleniia [Verses. Sonnets. Thoughts] / F. Petrarca. – M. : RIPOL KLASSIK, 1999. 

– 736 s. 
10. Montaigne' M. Opyty : Sud'by i nravy [Experiences : Destinies and Morals] / M. Montaigne. – SPb. : Azbuka-

klassika, 2007. – 288 s. 
11. Bacon F. Novaia Atlantida. Opyty i nastavlenia [New Atlantis : Experiences and Guidance] / Fransis Bacon. – M. : 

Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1962. – 238 s. 
12. Bakon F. Sochineniia v dvykh tomakh [Works in Two Volumes] / F. Bakon. – M. : Mysl', 1971. – T. 1. – 590 s. 
13. Fromm E. Chelovek dlia samogo sebia [Man for Himself] / Erich Fromm. – M. : AST : AST Moskva, 2010. – 350 s. 

– (Psikhologiia). 
 
Матеріал надійшов до редакції 21.03. 2012 р. 

Коваль Т. В. Страх старости: историко-философский аспект. 

Рассмотрены философские взгляды на старение человека в диахроническом разрезе. Выделены основные 
аспекты взглядов на процесс старения. Исследована трансформация взглядов на старость человека – от 
принятия её как природного процесса к попыткам пропаганды активного долголетия. Проанализированы 
классификации возраста человека, а также философские размышления о возможных причинах старения. 

Осмыслены философские аспекты зарождения геронтологического знания как учения о старости. 
Рассмотрены первые попытки в философской мысли определить понятие "страх старости". 

Koval' T. V. Fear of Age : the Historical-Philosophical Aspect. 

The philosophical points of view are considered dealing with the human fear of age in the diachronic aspect. 
The main aspects of views on the ageism process are pointed out. The transformation of opinions on the human 

ageism from the age acceptance as the natural process to the propaganda attempts of the active vivacity is 
researched. The classification of human age as well as the philosophical thoughts on the ageism reasons are 

analyzed. The philosophical aspects on the gerontological knowledge origin as the study of ageism are viewed. 
The first attempts in the philosophical opinion to determine the notion "fear of age" are considered. 
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ПОШТА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

У статті проаналізовано історію виникнення та розвитку поштового зв’язку, роль пошти в 
суспільстві, зокрема роль пошти в системі суспільної комунікації на різних етапах історичного 

розвитку світу. Проаналізовано фактори, які мали безпосередній вплив на формування нових напрямків 
діяльності поштового сектора; розглянуто категорії, які притаманні філософії пошти та є ключем до 
системного усвідомлення структури поштової сфери; визначено та охарактеризовано основні підходи, 
за допомогою яких можна розглядати філософію пошти. Зазначено, що пошту формує середовище, в 
якому вона функціонує, тобто – суспільство, однак єдиної моделі пошти як такої не було й не буде, 
оскільки її форми, тенденції розвитку їй нав’язує суспільство, яке, в свою чергу, є полікультурним. 

"Серед безлічі речей, добрих або поганих, винайдених сучасним світом, однією з найбільш 
корисних без сумніву є пошта, послуги якої надаються на всій земній кулі..." [1: 193]. Слова видатної 
людини минулого століття, першого прем'єр-міністра незалежної Індії Джавахарлала Неру надихають 
на те, щоб розповісти про цей чудовий засіб спілкування. 

Мовлено про пошту чимало. Її послугами справді користується все цивілізоване людство. І у кожної 
людини своя думка щодо її устрою, рівня оснащеності, оперативності і якості надання послуг – 
всього того, з чого складається цей величезний, справді живий організм. У кожній країні пошта, а 
подекуди лише пошта, є повсякденним і доступним засобом спілкування. 

Вивчаючи поштові технології, стратегії розвитку поштових служб, дослідники, як правило, не 
замислюються над питанням, яку роль виконує пошта для суспільної формації. Варто було б дослідити 
історію пошти глибше, тобто не на рівні розвитку поштової технології, а на рівні її приналежності та 
нерозривності із суспільством на різних історичних етапах його розвитку. 

Аби здійснити таке дослідження, передусім, варто чітко виокремити найважливіші історичні аспекти. 
По-перше, пізнання філософії пошти варто розпочати з усвідомлення її базових категорій. Іммануїл Кант 
головні логічні форми мислення вбачав у категоріях [2: 17]. Тож можна виокремити категорії, які 
притаманні філософії пошти та є ключем до системного усвідомлення структури поштової сфери. 

До таких категорій варто віднести: цінності, традиції, знання, раціональність, волю, ієрархію, досвід, 
духовність, якість, інформацію, зручність, технологію, бізнес. 

Поштову службу як явище варто розглядати нерозривно із суспільством, точніше соціальними 
групами, які вона обслуговує, враховуючи, зокрема, регіональні, етнічні та соціокультурні 
характеристики конкретної суспільної формації, в якій пошта існувала. 

Щодо підходів, за допомогою яких можна розглядати філософію пошти, вважаємо за доцільне 
виокремити такі [1: 126]: 

1) загально-соціальний, який містить найбільш загальні закони, критерії аналізу, що дають змогу 
зрозуміти сутність і внутрішню структуру світу пошти. В основі цього підходу лежать критерії, 
вироблені часом, досвідом і практикою; 

2) універсалістський, тобто вивчення пошти через систему її регіональних, культурних та інших 
характеристик, які, в свою чергу, впливають одна на одну. Знання про пошту базується на критеріях, які 
виробляє сама поштова субкультура. Філософію пошти можна розглядати як певні часові відрізки її 
діяльності в суспільстві, що самі створюють рамки, в яких існує пошта. Адже головним суб’єктом 
формування пошти є суспільство; 

3) ієрархічно-ціннісний підхід, що включає цілий комплекс методів, притаманних соціально-
політичному аналізу, методу історизму, методу від дедукції до індукції (від загального до більш 
конкретного), метод порівняння, моделювання. Завдяки цьому підходу можна зробити ґрунтовний аналіз 
через призму наукових напрацювань, що, в свою чергу, дасть детальну картину розвитку і 
функціонування пошти на різних історичних етапах. 

Передусім, необхідно проаналізувати питання мотивації виникнення такого явища, як пошта, де 
головним об’єктом і суб’єктом одночасно є людина, яка виступає генератором ідеї та метою діяльності, 
тобто в центральну частину пізнання вводиться людський чинник. Спираючись на піраміду потреб 
соціолога Абрахама Маслоу, доходимо висновку, що людина після задоволення своїх первинних потреб 
(у їжі, житлі, одязі тощо), відчуває потребу самоствердження та саморозвитку. В неї виникає потреба 
комунікації, кінцевим результатом якої є інформація, що з часом трансформується в знання. У цьому 
аспекті саме пошта була транзитером знань. 

Відлік свого історичного часу пошта починає з моменту першої потреби людини поділитися 
інформацією. Із розвитком людства вона постійно трансформувалася для потреб суспільства. Пошта 
відповідає викликам часу. 
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Історія пошти тісно пов’язана з розвитком писемності. Зародження інформації, яка стала передаватися в 
письмовому вигляді, поклало початок поштового зв’язку. З виникненням рабовласницьких держав у 
Стародавньому світі, правителі яких потребували постійної інформації про становище у власній країні і на 
підвладних їм територіях, поштовий зв’язок став набувати упорядкованого характеру. 

У Стародавній Греції, що поставала сукупністю міст-держав, які воювали між собою, прообразом 
поштової системи слугували піші кур’єри для передачі повідомлень – Hemerodrome [3: 51]. 

У стародавньому Китаї поштова служба виникла досить рано, її заснували за часів династії Чжоу 
(1123 – 249 до н. е.). У ті часи поштове сполучення підтримувалося за допомогою 80 гінців і восьми 
головних кур’єрів, для яких через кожні 5 км були влаштовані постої для харчування, а на більшій 
відстані – пункти для нічлігу. Ця поштова система була значно розширена при династії Цинь (221 – 206 
до н. е.) і особливо за династії Хань (206 до н. е. – 220 н. е.) [3: 53]. 

У Римській республіці пошта спершу слугувала тільки багатим патриціям, які володіли численними 
рабами, отож, мали і власних гінців. Для урядових і приватних цілей існували гінці (лат. cursores, 
statores, пізніше viatores і tabellarii, від tabella – дощечка для письма), а також приватні підприємці, що 
віддавали внайми вози та худобу, колегії яких об’єднувалися в одну корпорацію. Гай Юлій Цезар заклав 
основи для створення державної пошти, яка виникла і отримала значний розвиток за імператора Августа. 
Завдяки єдиній поштовій мережі існував зв'язок між окремими частинами Римської імперії. У ті часи 
пошта називалася cursus publicus (державна пошта) [4: 198], була підпорядкована безпосередньо 
імператору і не перевозила приватні послання. 

При європейських середньовічних університетах, в яких навчалися учні з різних країн, також 
утворювалися корпорації професійних гінців, котрі користувалися різними привілеями. У XII – XIII ст. 
славилися гінці університетів з Болоньї, Салерно, Монпельє, Тулузі, пізніше – гінці паризького 
університету Сорбонни. Гінці університетської пошти підтримували зв’язок між учнями та їх родинами 
[4: 210]. Деякі з університетських пошт за певну плату доставляли повідомлення приватним особам. 

Подальший розвиток суспільства, насамперед, торгівлі та ремесел, а також науки і культури сприяв 
підвищенню інтересу до передачі повідомлень та зумовив появу численних і різноманітних посильних 
служб поштових місць, що обслуговували купців й ремісників. Поступово право користування цими 
поштами стало надаватися й іншим верствам населення. 

Купецька пошта існувала при великих торгових домах, які мали власних кур’єрів. Незабаром окремі 
купці стали запозичувати цю ідею і об’єднуватися для того, щоб зібрана пошта могла перевозитися за 
призначенням. Початок купецької пошти можна виявити в Республіці Венеція. У той же час єдиної 
державної пошти все ще не було. 

У феодальній середньовічній Європі XI – XV ст., за роздробленості державної влади пересилання 
звісток брали на себе, передусім, окремі духовні та світські корпорації. Обміну думками найбільше 
потребувала церква – через те, що вона була визначальним носієм духовно-культурного життя народів. 
Архіви церковних установ і реєстрів римської імперії свідчать, що ще на початку середніх століть 
відбувався жвавий обмін посланнями між главою католицької церкви та іншими її членами. Але про 
існування спеціального церковного інституту гінців або кур'єрів немає свідчень. 

Лише між численними розгалуженнями духовних орденів підтримувалися зносини за посередництвом 
мандрівних ченців, які виконували роль кур'єрів і брали з собою донесення. Монастирі, таким чином, мали 
власну систему повідомлень – монастирську пошту. Так, монастирські кур’єри підтримували зв’язок між 
окремими монастирями і главою церкви в Римі, між чернечими орденами та їх братствами. 

Дещо пізніше у деяких містах південної Німеччині виникла так звана "пошта різників" (нім. Metzger-
Post). Представники суспільного прошарку купців за своєю комерційною діяльності постійно їздили по 
країні [5: 31]. "Різники" були зобов’язані доставляти листи і посилки. Натомість постачальники м’яса 
нагороджувалися індульгенцією від держави, що звільняла їх від суспільних повинностей. Зазначений 
вид пошти проіснував до кінця XVII ст. і в деяких містах навіть отримав статус державної установи. 

У XVI – XVII ст. у Франції, Швеції, Англії та інших країнах виникла централізована королівська 
пошта. Ідея поштової регалії, тобто виняткового права уряду утримувати в межах державної території 
поштові установи, вперше була висунута наприкінці XVI ст., а з XVII ст. стала втілюватися в життя. 

З розвитком виробничих відносин і зародженням капіталізму виникла необхідність організації 
регулярного і швидкого поштового зв’язку як усередині країн, так і між окремими країнами. Вже на 
початку XVIII століття деякі державні діячі (наприклад, Фрідріх-Вільгельм I у Пруссії) вбачали головним 
завданням пошти здешевлення поштових тарифів і доступність поштових повідомлень для населення. На 
відміну від Франції, де пересилання листів (фр. poste aux lettres) було оголошено казенною монополією, 
але поряд з урядовою поштою були приватні підприємства з перевезення пасажирів (messageries), у 
більшості великих німецьких держав діяльність урядової пошти включала як пересилання листів і 
товарів, так і перевезення пасажирів. 

У XIX ст. корінний переворот у поштовій справі був викликаний поширенням залізниць і пароплавства. 
Поява на початку XIX ст. паровоза і пароплава, а на початку XX ст. – літака значно збільшила швидкість 
пересилання поштових відправлень [6; 7]. Поштовий зв’язок став загальнодержавним і загальнодоступним. 

Із здобуттям загально доступного статусу, пошта зіткнулась із іншим завданням. Кінець XX – початок 
XXI ст. став для пошти випробувальним періодом. З розвитком технологій та мережі Інтернет, пошта 
потрапила в жорсткі умови конкуренції. Адже головні потреби людей XXI ст. – це швидкість, ефективність 
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і зручність. Категорія швидкості в XXI ст. відрізняється на порядок від XX ст., не кажучи вже про XIX ст. І 
отримання листа на протязі 7-10 днів – неприйнятний термін порівняно з іншими електронними засобами 
зв’язку. Але на противагу технологічному прогресу виходить традиція багатостолітнього користування 
поштовою службою, яка дає тайм аут для переоцінки та розробки нових тенденцій в поштовій справі. 

Однією із головних умов задля ефективної роботи поштового сектора в майбутньому є проведення 
його реформування та перепрофілювання до жорстких умов сучасного ринку, зокрема бізнесу. Частка 
приватного сектору в поштовій галузі стає все більшою. Пошта на своєму історичному шляху стала на 
порозі великих змін. 

Нові технології стали необхідним засобом для конкурентного розвитку поштового сектору і 
підвищення якості послуг для споживачів. 

Нині середовище, в якому розвиваються поштові служби, зазнає корінних змін і за останні кілька 
років ці перетворення йдуть прискореними темпами. Поштовому сектору вже не уникнути явищ 
глобалізації і інтернаціоналізації в обміні пошти. Відкриття ринків на національному і регіональному 
рівнях також змінило середовище. Спостерігається активна поява альтернативних суб’єктів надання 
поштових послуг на поштових ринках, нові стратегічні альянси приватних або державних операторів. 

Стандарти або стандартизація є ключовими факторами об’єднання в одну мережу. Відповідним 
рівнем визначення загальних стандартів є міжнародний рівень. До цього необхідно підходити відкрито, 
разом з іншими організаціями, які, як Міжнародна організація із стандартизації (ISO), головним чином, 
установлюють стандарти в масштабі всього світу. Стандартизація являється головним козирем в 
забезпеченні об’єднання і взаємодії мереж і послуг нині і в майбутньому. 

Поштовий сектор в майбутньому задля ефективного розвитку повинен в себе включати різні 
елементи: регулювання поштового сектору, облік універсальної послуги, уточнення ролі уряду, 
регулятора і оператора універсальної послуги. Однією з умов успіху роботи поштового сектора є 
консолідована робота всіх зацікавлених сторін на національному рівні. 

Розвиток поштового сектору, якщо він буде носити стійкий характер, повинен стати глобальним; він 
має охоплювати промислові, науково-технічні, комерційні і соціальні аспекти. Щоб зоставатися 
конкурентоздатним і додавати конкуренції стійкого характеру, поштовий сектор має обновлюватися і 
орієнтуватися на надання нових послуг, адаптованих до потреб суспільства, яке знаходиться у стані 
постійного перетворення та стресу. 

На національному рівні пошті як елементу суспільної комунікації повинне бути дане чітке визначення 
тієї ролі, яку відіграє уряд, регулятор і оператор. Крім того, щоб захистити інтереси споживачів, 
регулювання повинно бути також направлене на підвищення ефективності послуг, установлення 
справедливих тарифів і на сприяння зростання всесвітньої економіки [8: 17]. 

Таким чином, процес постійного перетворення від найпростішої форми устрою до більш ускладненої та 
раціональної, цілком залежав від потреб суспільства (людини), зокрема економічних, соціальних, життєвих, 
творчих, духовних тощо. Пошта вже стала культурним явищем та свідком епохи. Пошту формує середовище, 
в якому вона функціонує, тобто – суспільство. Однак єдиної моделі пошти як такої не було й не буде, оскільки 
її форми, тенденції розвитку їй нав’язує суспільство, яке, в свою чергу, є полікультурним. 

На початку дослідження поштової філософії варто розглядати процеси, які впливають на її розвиток, 
притаманні їй категорії, що закладають підвалини для формування системи, яка згодом отримала назву 
"пошта". Варто дослідити сам процес перетворення накопичених знань у систему. 

Першим етапом накопичення знання є пізнання. Гносеологія філософії пошти містить в собі 
становлення системи цінностей, традицій, на основі яких вже і формуються теорії та концепції. 

У процесі пізнання поштової сфери закладаються базові цінності та традиції, які з часом стають 
канонами і принципами організації та функціонування системи. Присутність традиції є особливо важливим 
чинником, завдяки якому виробляється ідеологія та концепція і, як наслідок, відбувається консолідаційний 
процес суспільства. Традиція є похідною від цінностей, які й формують її. Позитивний вплив традиції 
підтверджено європейським досвідом, де вона виступає універсальним соціальним регулятором. 

Етап пізнання уособлює процес накопичення знання про систему та середовище, в якому вона 
знаходиться. Пізнання і знання можна розглядати як процес і результат. З емпіричної точки зору 
основою пізнання є досвід. Якщо зіставити дві категорії "знання" і "досвід", то вони є непереборними 
синонімами, адже саме досвід заснований на знанні. Досвід є інструментом досягнення істини, що 
трансформується в наукові знання та технології. 

На ранній стадії свого розвитку пошта представляла собою своєрідну глобальну інформаційну 
мережу. Її по праву можна було вважати гегемоном у сфері інформації. Із часом та впливом різних 
факторів, зокрема НТП, глобалізації, пошта втрачає свої позиції. Якщо провести паралель між поштою в 
Стародавні часи і Середньовіччі [9: 545] та глобальною мережею Internet сьогодні, доходимо висновку, 
що пошта й була середньовічною Internet-мережею, відіграючи значну роль у становленні та розвитку 
держав. Вона виконувала роль універсальної політичної технології, адже саме вона була посередником 
між правителем та підданими, була своєрідним маніпулятором громадської свідомості. 

Нині роль пошти значно змінилася. Процес глобалізації несе в собі стандартизацію та уніфікацію 
суспільства, що може призвести до руйнації самих категорій "традиція" і "культура" [10: 254], тобто до 
ситуації, коли прагматизм превалюватиме над духовним аспектом. Зазначене питання потребує подальшого 
наукового дослідження та виведення нових гіпотез стосовно майбутнього поштового сектору. 
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Симонян К. М. Почта как фактор общественного развития. 

В статье проанализирована история возникновения и развития почтовой связи, роль почты в обществе, 
в частности роль почты в системе общественной коммуникации на разных этапах исторического 

развития мира. Проанализированы факторы, которые имели непосредственное влияние на 
формирование новых направлений деятельности почтового сектора; рассмотрены категории, которые 
присущие философии почты и являются ключом к системному осознанию структуры почтовой сферы; 

определены и охарактеризованы основные подходы, с помощью которых можно рассматривать 
философию почты. Отмечено, что почту формирует среда, в которой она функционирует, то есть – 
общество, однако единственной модели почты как такой не было и не будет, поскольку ее формы, 
тенденции развития ей навязывает общество, которое, в свою очередь, является поликультурным. 

Simonyan K. M. Mail as a Factor of the Community Development. 

The article analyzes the history of origin and development of postal connection, the role of mail in the society, in 
particular in the system of public communication on the different stages of the historical development of the 

world. The factors which had a direct influence on the formation of new directions of the postal sector activity 
are analyzed; the categories are considered that inherent to the mail philosophy and are the key to the system 

awareness of the postal sphere structure; the basic approaches which help the post philosophy to be considered 
are determined and characterized. It is marked that the mail is formed by the environment in which it functions, 
that is society, however the unique model of the mail itself didn't and won't exist, as its forms, progress trends 

are imposed by the society which in its turn is multicultural. 
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КРИТИКА "ІНФОРМАЦІОНАЛІЗМУ" В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧАЛЬНОГО ВПЛИВУ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ СВІДОМОСТІ 

У статті розглянуто поняття "інформаціоналізму", уведене Мануелем Кастельсом для опису способу 
розвитку суспільства. Обґрунтовано позицію, що саме інформатизація може сприяти екологізації 

свідомості у вигляді формування екологічної раціональності. Визначено, що інформатизація світового 
товариства принципово неможлива без такої істотної складової як екологічна раціональність, яка має 
бути вплетеною, а дещо згодом легітимованою та привілейованою у способі осягнення дійсності та 

наявних у ній проблем. 

У межах соціально-філософського дискурсу (Ульрих Бек та Мануель Кастельс) сформувалася думка, 
що під впливом глобалізаційних процесів, виникає існування певного спектру проблем, пов’язаних з 
інформатизацією людства. 

Новизною статті є спосіб розгляду інформатизації як умови формування особливої форми 
усвідомлення глобальності екологічної проблеми, що знаходить своє відображення у понятті "екологічна 
раціональність". 

Метою даної статті є спроба обґрунтування позиції, виходячи з якої інформатизацію можна вважати 
контекстом у формуванні екологічної раціональності. 

М. Кастельс, зокрема, обґрунтовує, що одним із фундаментальних вимірів сучасної глобалізації є 
такий феномен як інформатизація і міркувати над його значенням для життя суспільства більш доречно з 
позиції інформаційного суспільства. 

Над темою інформаційного суспільства працює багато дослідників: Ф. Махлуп, Т. Умесао, М. Порат, 
Й. Масуда, Т. Стоуньєр, Р. Катц, а також ті дослідники, теорії яких були сформовані в другій половині 
XX століття з урахуванням так званого інформаційного вибуху і теорії яких вважали основою глобальної 
"інформаційної" економіки: Д. Белл, М. Кастельс, Г. Шиллер, Ю. Габермас, Э. Гідденс, Ж. Бодрійяр, 
3. Бауман та ін. 

Інформатизація – це, передусім, процеси, спрямовані на побудову та розвиток телекомунікаційної 
інфраструктури, яка територіально поєднує розподілені інформаційні ресурси. Процес інформатизації є 
наслідком розповсюдження інформаційних технологій і трансформації технологічного способу виробництва. 

Окрім процесуальності, процеси інформатизації містять ще й політичний вимір, оскільки в її основі 
лежать кібернетичні методи та засоби управління, тому вона є організаційним соціально-економічним і 
науково-технічним процесом створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб та 
реалізації прав громадян, суспільних інститутів та інституцій (органи державної влади, місцевого 
самоврядування, суспільних об’єднань) на ґрунті формування та використання інформаційних ресурсів 
та реалізації інформаційних стосунків. 

Інформатизація – це процес системної інтеграції комп’ютерних засобів, інформаційних та 
комунікаційних технологій з метою отримання нових загальносистемних властивостей, які дозоляють 
більш ефективно організувати продуктивну діяльність людини, групи, соціуму. 

Як відомо, інформатизація – не стільки процес технологічний, скільки соціальний та 
культурологічний, пов’язаний зі значними змінами у способі життя населення. Такі процеси вимагають 
серйозних зусиль не лише влади, а й усього суспільства користувачів інформаційно-комунікаційних 
технологій у багатьох напрямках, включно із подоланням комп’ютерної неосвіченості, формуванням 
культури використання інформаційних технологій, тощо. У зв’язку із цим, М. Кастельс, який 
спеціалізується в галузі "інформаційного суспільства", говорячи про технології як неодмінну складову 
інформатизації зауважує, що "для розуміння стосунків між технологією та суспільством важливо 
розуміти, що роль держави, яка гальмує, прискорює або очолює технологічну інновацію, є вирішальним 
фактором усього процесу розвитку, фактором, який організує і виражає суть соціальних та культурних 
сил, що домінують у даному просторі та часі. Технологія значною мірою відображає здатність 
суспільства просуватися до технологічного панування, використовуючи силу суспільних інститутів, 
включно з державою. Історичний процес, через який відбувається такий розвиток продуктивних сил, 
накладається на характеристики технології та їх вплетеність у соціальні відносини" [1: 21]. 

Такий погляд має чимало прихильників. Наприклад, як вважає В. І. Пожуєв, метою інформатизації є 
трансформація рушійних сил суспільства, які мають бути перенаправлені на формування послуг, 
формування інформаційного виробництва, а не матеріального продукту [2]. 
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В ході інформатизації вирішуються задачі зміни підходів до виробництва, модернізується устрій 
життя, система цінностей, зокрема, як пише М. Кастельс "Усвідомлення необхідності захисту 
навколишнього середовища проникло в основні інститути суспільства, і такі цінності завоювали 
політичну підтримку, не дивлячись на брехню та маніпулювання, що наявні у повсякденній практиці 
корпорацій і бюрократій" [1: 14]. 

Змінюється матеріальна база суспільства: "До кінця другого тисячоліття християнської ери декілька 
подій історичного значення перетворили соціальний ландшафт людського життя. Технологічна 
революція з інформаційними технологіями в центрі заново і прискореними темпами формує матеріальну 
основу суспільства" [1: 13]. Ключову роль починають відігравати різного роду управлінські та аналітичні 
інформаційні системи, які створені на базі комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж, інформаційної 
технології, телекомунікаційного зв’язку. 

Зважаючи на такі фундаментальні зрушення у загальнолюдському способі комунікації М. Кастельс 
говорить про виникнення нової соціальної структури, яка проявляється на нашій планеті в різних 
формах, залежно від розмаїття культур та інститутів. І така нова соціальна структура асоціюється із 
виникненням нового способу розвитку – інформаціоналізму, який історично сформувався перебудовою 
капіталістичного способу виробництва наприкінці XX століття [1: 23]. 

Інформаціоналізм М. Кастельс бачить як нову матеріальну і технологічну базу економічного розвитку 
та соціальної організації, адже ми можемо бачити із аргументацій його дослідження те, що "починаючи 
із 1980-х років і донині інформаційно-технологічна революція була інструментом, що дозволив 
втілювати у життя фундаментальний процес реструктуризації капіталістичної системи" [1: 22]. 

При цьому враховується, що технологічна революція сама формувалася логікою та інтересами 
розвиненого капіталізму, до того ж вона не зводилася до вираження таких інтересів. 

М. Кастельса цікавить, передусім, те, "що?" і "як?" дає інформаційно-технологічний розвиток 
економіці, культурі та суспільству загалом, проте сам він на них не відповідає, а лишає простір для 
власних міркувань. І особливої уваги варте саме таке формулювання, якому відповідає назва його праці 
"Інформаційна ера: економіка, суспільство і культура", оскільки саме інформація та інформаційні 
технології стоять на першому місті в назві, і не дарма. Виправдання такому адекватному розташуванню 
пріоритетів ми можемо знайти у нашому пересічному житті. Немає потреби перелічувати ту кількість 
пристроїв та пристосувань, якими користується сучасна людина, а варто лише сказати, що за цим 
ховається значно більше, ніж ми можемо бачити на перший погляд. 

Вихідними поняттями для М. Кастельса є виробництво, досвід та влада, оскільки суспільства організовані 
навколо процесів людської діяльності, структуровані та детерміновані у відношеннях саме з тими явищами, 
які змістовно відображують вищеназвані поняття. "Символічна комунікація між людьми і відносини між 
ними і природою на основі виробництва (зі споживанням, що його доповнює), досвіду і влади 
кристалізуються в ході історії на специфічних територіях, створюючи, таким чином, культуру" [1: 24]. 

Таким чином, в основі аналізу складностей становлення нової економіки, суспільства та культури, за 
М. Кастельсом, лежить революція в інформаційній технології, оскільки саме вона охоплює всю область 
людської діяльності. 

Вирізняючи поняття "інформатизація" та "інформаціоналізм" треба визначати відмінність становлення і 
сталого існування. В інформатизації як в акті становлення домінують доінформаційні, протоінформаційні 
елементи. В понятті ж "інформаціональність" визначається, що в самому існуванні створені 
інформатизацією умови формують залежну від комп’ютерів інфраструктуру суспільного існування. 

Більш чітко проілюструвати відмінність між поняттями, які нас цікавлять, можна на прикладі самого 
Кастельса, який він приводить у тексті, зазначаючи, що аналітично можна розмежувати ці два поняття, 
проектуючи їх на суспільство. Мова йде про такі поняття як "інформаційне суспільство" та 
"інформаціональне суспільство". Перше з цих понять – "інформаційне суспільство" – підкреслює роль 
інформації в суспільстві. І тут, важливо, що Кастельс стверджує те, що для нього інформація, в найширшому 
сенсі слова, тобто, як передача знань, мала критичну важливість у всіх суспільствах, включаючи 
середньовічну Європу, яка була культурно структурована і деякою мірою об’єднана навколо схоластики, в 
основному в інтелектуальних межах. Іншими словами, він хоче наголосити на тому, що в понятті 
"інформаційне суспільство" сама інформація як передача знань є доволі тривіальним явищем, і існує дуже 
давно. На противагу ж цьому першому поняттю, він пропонує друге – "інформаціональне суспільство", яке в 
самому слові "інформаціональне", "вказує на атрибут специфічної форми соціальної організації, в якій 
завдяки новим технологічним умовам, що виникають в даний історичний період, генерування, обробка і 
передача інформації стали фундаментальним джерелами продуктивності і праці" [1: 29]. 

"Кожен спосіб розвитку має також структурно детермінований принцип функціонування, навколо 
якого організовані технологічні процеси: індустріалізм орієнтований на економічне зростання, тобто на 
максимізацію випуску; інформаціоналізм орієнтований на технологічний розвиток, тобто на накопичення 
знань і більш високі рівні складності в обробці інформації. Хоча вищі рівні знання можуть зазвичай 
давати підвищений рівень випуску на одиницю вкладень, саме гонитва за знаннями та інформацією 
характеризує технологічну функцію при інформаціоналізмі" [1: 25]. 
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Інформаціональність виступає, на нашу думку, формальним відображенням тих процесів, що 
відбуваються в межах інформатизації, тобто "інформаціональність" як поняття змістовно прагне увібрати у 
себе усю сукупність процесів, що відбуваються в сучасному світі, де соціальні і технологічні форми 
соціальної організації пронизують всі сфери діяльності, причому, рушієм цих процесів є саме 
інформатизація як наскрізний та інтегруючий чинник сучасного людського життя у всіх його проявах 
(окрім інтелектуального). На підтвердження такого інтегративного характеру М. Кастельс зауважує, що 
"Національні економіки у всьому світі стали глобально взаємозалежними, створюючи в системі із 
мінливою геометрією нову форму відносин між економікою, державою та суспільством" [1: 13]. Це є вияв 
глобальної властивості інформаціональності. Але, якщо в даному випадку говориться про "глобальну 
економіку" як таку, що виникає завдяки технічному та інформаційному прогресу, тоді виникає запитання: 
де ж тоді глобальна раціональність, як вид розумності, новий рівень порозуміння та комунікації, що 
уможливлює інформаціональність? Такий аспект відсутній у міркуваннях М. Кастельса і це, на нашу 
думку, є слабким місцем "інформаціональності" як підходу, що відображує новий спосіб розвитку. 

Цікавою та принципово важливою для нашого дослідження є думка про те, що в умовах 
інформаціональності закладена нова комунікаційна система, яка все більше говорить універсальною 
цифровою мовою, "одночасно інтегрує в глобальному масштабі виробництво і розповсюдження слів, 
звуків та зображень в нашій культурі і пристосовує їх до персональних смаків та настроїв індивідів. 
Інтрерактивні комп’ютерні мережі зростають по експоненті, створюючи нові форми та канали 
комунікації, формуючи життя і формуючись життям в один і той же час" [1: 14]. 

Звідси, можна припустити, що вияв глобальності є результатом одного з аспектів 
інформаціональності як формування нової комунікативно-інтегративної системи, що інтегрує в 
глобальному масштабі усі сфери життя, бо на сьогодні всі вони є пронизаними інформаційними 
технологіями, зокрема мережею Інтернет. Тобто, можна говорити про пряму залежність глобальності у 
вигляді глобальних проблем та інформатизації, що потребують осмислення та раціоналізації. Однією із 
глобальних проблем є екологічна, тому, виникає потреба в екологічно раціональній інформатизації. 
Адже інформатизація змістовно контекстуалізує свідомість як основу розумових, раціональних змін 
феноменом глобалізації. Іншими словами, усвідомлення багатьох актуальних проблем, зокрема 
екологічних, пов’язується з глобалізацією. Формується світогляд, який спонукає мислити глобально. 

Іншими словами, екологічна глобальність дана нам через інформатизацію, а усвідомлення себе в 
ситуації екологічної глобальності формує екологічну раціональність. 

Якщо згадати у цьому контексті студії Ю. Габермаса, то він виокремлює три види людського інтересу: 
інструментальний, комунікативний та емансипативний. Нас цікавить третій тип інтересу – 
інструментальний, який, за Габермасом, спрямований на ствердження людини як природної істоти через 
дію [3: 72]. На нашу думку, він є найфундаментальнішим з усіх трьох, адже відображає те, що "… людина 
як біологічна істота відрізняється від інших видів тільки тим, що вона використовує інструментальну дію і 
технічний розум задля свого виживання як органічної системи" [3: 210]. Іншими словами, людина прагне 
до самореалізації і самостверджується в цьому світі завдяки перетворенню оточуючої дійсності з метою 
набуття безпечного та комфортного існування. Але, така позиція відображає лише закладену від природи 
інтенційність людини, що не завжди, з огляду на сучасні екологічні реалії, лишається нездоланою. Отже, 
"… людина не може існувати, не перетворюючи світ" [3: 210]. 

Звідси, більш гостра позиція про те, що якби люди цього не бажали, вони не в силах відмовитися від 
покращення та спрощення умов власного існування, засобами досягнення яких виступають техніка і, в 
нашому випадку інформатизація. Через залученість до таких засобів та користування ними люди самі 
сприяють їх подальшому розвитку. Так, Уебстер зазначає, що "Насправді ми набагато тісніше зв’язані з 
інформаційним середовищем, воно проникає в нас як складова нас самих" [4: 28]. Таку саму позицію 
обстоює і Кастельс говорячи, що "люди, організації, компанії і все суспільство загалом беруть участь у 
перетворенні технології – будь-якої технології – шляхом оволодівання нею, її видозміною та 
експериментуванням з нею. Це головний висновок із соціальної історії технологій, який виявляється 
більш ніж справедливим у випадку Інтернету – технології комунікації. Усвідомлена комунікація 
(людська мова) – ось що визначає біологічну специфічність людського роду. Оскільки наша повсякденна 
діяльність ґрунтується на комунікації, а Інтернет видозмінює спосіб нашої комунікації одного з одним, 
наше життя опиняється в сильній залежності від цієї нової технології. З іншого боку, використовуючи 
Інтернет для виконання багатьох своїх власних справ, ми змінюємо і сам Інтернет. В результаті такого 
взаємовпливу утворюється нова соціально-технічна структура" [5: 17]. 

Але, в той же час, зважаючи на високі темпи таких неконтрольованих та невпорядкованих змін, люди 
схильні звертатися та групуватися навколо первинних джерел ідентичності: релігійних, етичних, 
територіальних, національних. "У світі, що пронизаний глобальними потоками багатств, влади та 
образів, пошук ідентичності, колективної чи індивідуальної, приписаної чи сконструйованої, стає 
фундаментальним джерелом соціальних значень" [1: 14]. 
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Така думка М. Кастельса явно презентує глобальність процесів, яка уможливлюється завдяки 
інформатизації, оскільки остання, як зазначалося в попередньому параграфі, змістовно контекстуалізує 
свідомість феноменом глобалізації. Іншими словами, за рахунок інформатизації трансформується 
свідомість, формуються суб’єкти здатні мислити глобально, а діяти локально. В такому способі розвитку 
соціальної структури та формуванні раціональних суб’єктів, найголовнішими є зв’язки, комунікація, 
інформація та знання, яке передається, обробляється, накопичується, зберігається, трансформується, тощо. 

На нашу думку, необхідною складовою процесу інформатизації має стати екологічна раціональність, 
позаяк поширення та взаємодія будь-якої інформації неодмінно призведе до суспільної кризи в 
глобальному вимірі аж до виродження суспільства. Оскільки поширення будь-якої інформації, зокрема 
екологічної, відбувається за допомогою техніки і технічних пристосувань, то можна вважати, що будь-
які знання є технологічними, тобто усі маніпуляції над ними здійснюються на сьогодні з урахуванням 
технічного забезпечення. Звідси слідує те, що знання, яке спрямовується технікою, зокрема 
інформатизацією як тотальним проявом специфічної технізації людського буття, може бути використане 
як на благо, так і приносити шкоду через хибних адресатів чи несправність засобів передачі. 

Прикладом зв’язку техніки та суспільства є позиція М. Кастельса. Вважаючи, що суспільство 
пов’язане з тими технологіями, які у ньому існують або можуть існувати, він ставить у взаємозалежність 
розвиток суспільства та технологій, які в ньому розвиваються. "Хоча суспільство і не задає курс 
технологічних змін, воно може, використовуючи міць держави, придушити розвиток технології. Чи, 
навпаки, також шляхом державного втручання воно може почати прискорений процес технологічної 
модернізації, що здатна за декілька років змінити економіку, підвищити військову міць та соціальне 
благополуччя" [1: 17]. Тут з Кастельсом погоджується і Уебстер, котрий зазначає, що "... технології не 
відділені від області соціального. Навпаки, вони є складовою частиною соціального. Наприклад, 
рішення, що приймаються щодо тих чи інших досліджень і наукових розробок, виражають соціальні 
пріоритети, і на основі цих оціночних суджень розвиваються ті чи інші види технологій" [4: 17]. 

Означена вище взаємозалежність виражає думку про зв’язок техніки у вигляді інформатизації та 
знання, яке залежить від культурного контексту носіїв свого існування та поведінки, оскільки 
задоволення потреб має в суспільстві, якщо не керуватися, то хоча б регулюватися етикою, її нормами та 
правилами. Людина, яка живе згідно з етичними правилами, може бути мудрою, може чинити розумно у 
користуванні знаннями, природою та природою знання, адже як вважав Декарт, знання помножене на 
етику є істинною мудрістю. 

Тому, якщо говорити про екологію як специфічне відношення людини, яка за допомогою наявного 
знання (у вигляді сучасної інформатизації) взаємодіє з природою, і від того яке це знання залежить 
вищезазначений спосіб взаємодії, то ватро підкреслити, що саме людина є носієм знання, а отже 
"…загроза буттю – екологічна криза – це, передусім, криза, яка загрожує людині, суспільству, людству 
загалом, криза людського довкілля, а не природи як такої" [3: 205]. "…тільки людина є суб’єктом дій і 
відповідальності щодо природи" [3: 198]. 

Підхід М. Кастельса щодо інформаціоналізму є цікавим для нас з огляду на те, що радикальні зміни, які 
відбуваються у суспільних стосунках є необхідними в інтелектуальному сходженні, результатом якого 
мають бути нові форми соціальної взаємодії, тобто "способи розвитку формують всю область соціальної 
поведінки, включаючи, звісно, і символічну комунікацію. Оскільки інформаціоналізм ґрунтується на 
технології знання та інформації, в інформаціональному способі розвитку є особливо тісний зв’язок між 
культурою та продуктивними силами, між духом та матерією. Звідси слідує, що ми повинні очікувати 
виникнення історично нових форм соціальної взаємодії, соціального контролю і соціальних змін" [1: 26, 
27]. Такими змінами, на нашу думку, мають бути зміни мисленні, які визначають свідомості суб’єктів 
соціальних взаємодій, інтераакція котрих має бути трансформована екологічною раціональністю та 
підсилена інформатизацією, яка має свій глобальний характер і значення. Уся сукупність взаємодій, що 
існує між суб’єктами в інформаційному суспільстві не може бути виміряною, проте є відчутною. Оскільки 
такі зв’язки зводяться до інформації та технології знання, то мова йде про сферу розуму, свідомості. 
Зважаючи на глобальний рівень екологічних проблем, вирішувати їх також треба на глобальному рівні. 

Отже, можна зазначити, що інформатизація світового товариства принципово неможлива без такої 
істотної складової як екологічна раціональність, яка має бути вплетеною, а дещо згодом легітимованою 
та привілейованою у способі осягнення дійсності та наявних у ній проблем. Виникає потреба не лише 
вислідкувати, систематизувати інформаційне надбання людства, але й ґрунтовно проаналізувати його, 
вибудувати системну ієрархію з обов’язковим наданням пріоритету екологічній раціональності в цій 
системі зростання глобалізованого інформаційного простору. 

Тому, не варто ховатися за слова і терміни, а знайти в собі сміливість проникнути в глибинні смисли 
розмаїтих форм філософської рефлексії, тобто форм суспільної свідомості, аби збагнути, що саме 
завдячуючи постнекласичній раціональності ми маємо унікальну нагоду усвідомити необхідність 
впровадження в глобальний інформаційний простір екологічної раціональності. 
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Чорноморденко Д. И. Критика "информационализма" в контексте определяющего влияния 
информатизации на экологизацию сознания. 

В статье критически рассмотрено понятие "информационализма", которое введено Мануэлем 
Кастельсом для описания способа развития общества. Обосновывается позиция, что именно 

информатизация может способствовать экологизации сознания в виде формирования экологической 
рациональности. Определено, что информатизация мирового товарищества принципиально 

невозможна без такой существенной составляющей как экологическая рациональность, которая 
должна быть вплетена, а потом немного легитимирована и привилегированна в способе осознания 

действительности и существенных в ней проблем. 

Chornomordenko D. I. The Critics of "Informationalism" in the Context of the Determining Informatization 
Influence on the Ecologization Consciousness. 

The article critically considers the notion "informationalism" that has been issued by Manuel Castells for the 
way of the society's development description. It is grounded the position that namely informatization can 

promote to the ecologization consciousness in the form of the ecological rationality formation. It is determined 
that informatization of the world's society is essentially impossible without such a fundamental component as the 

ecological rationality which should be wound into, and legitimized and privileged in the way of reality 
perception and essential problems concerning it. 
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ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ З ХІМІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН: 
МІСЦЕ В КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ІЄРАРХІЇ 

У статті визначено ключові та загальнопредметні (професійні) компетенції, що виявляються на 
хімічно-предметному рівні в межах підготовки майбутніх фахівців із захисту рослин. Сформульовано 
перелік предметних компетенцій з хімії, що формуються у студентів під час вивчення нормативної 

дисципліни "Хімія (фахове спрямування)". Встановлено місце предметних компетенцій у 
компетентнісній ієрархії. Побудовано "дерево компетенцій" на трьох рівнях: ключовому, 

загальнопредметному та предметному. 

Одним із пріоритетних напрямів інтеграції національної освіти в європейський освітній простір є 
впровадження компетентнісного підходу у вищу школу. Це передбачає уніфікацію вимог до якості 
підготовки фахівців шляхом вирізнення переліку предметних компетенцій з навчальних дисциплін. 

Аналіз наукових літературних джерел з хімії та методики навчання хімії засвідчив розробку 
класифікацій предметних компетенцій з хімії для загальноосвітньої школи (О. М. Бабенко, 
А. К. Грабовий, М. М. Савчин, Н. Н. Чайченко) та вищої екологічної освіти (О. С. Заблоцька). Серед 
теоретичних і методичних надбань немає завершених комплексних досліджень з формування 
предметних компетенцій з хімії у бакалаврів напряму підготовки "Захист рослин" під час вивчення 
ними нормативної дисципліни "Хімія (фахове спрямування)". Одну з причин вбачаємо у відсутності 
переліку предметних компетенцій з хімії у відповідному Галузевому стандарті вищої освіти України [1]. 
Як наслідок, викладачі і студенти не повною мірою усвідомлюють місце хімії в системі підготовки 
майбутніх фахівців із захисту рослин. 

Зважаючи на це, метою нашого дослідження була розробка переліку та конструювання змісту 
предметних компетенцій з хімії студентів напряму підготовки "Захист рослин". 

Реалізація цієї мети здійснювалась з урахуванням механізму перенесення ключових та 
загальнопредметних компетенцій на рівень навчальних дисциплін, розробленого А. В. Хуторським [2]. 
Було визначено такі етапи: 

1. Відбір ключових компетенцій (передбачав аналіз літературних джерел (наукових публікацій, 
матеріалів мережі Інтернет тощо). 

2. Визначення переліку загальнопредметних компетенцій (здійснювалося шляхом аналізу Галузевого 
стандарту вищої освіти України: освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної 
характеристики підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090105 "Захист рослин" [1]). 

3. Конструювання предметних компетенцій з хімії (відбувалося на основі аналізу навчальних 
програм з хімії для підготовки фахівців із захисту рослин та узагальнення результатів двох попередніх 
етапів). 

4. Побудова "дерева компетенцій" (передбачала систематизацію та узагальнення результатів 
попередніх етапів дослідження). 

Аналіз літературних джерел з метою відбору переліку визнаних у світі ключових компетенцій 
(перший етап дослідження) дозволив здійснити їх систематизацію (табл. 1). 

Для подальшої роботи ми використали класифікацію ключових компетенцій, розроблену за 
програмою TUNING, та елементи двох інших класифікацій. 
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Таблиця 1. 
Сучасні класифікації ключових компетенцій 

Ключові компетенції 
Категорії згідно програми DeSeCo 

("Визначення та відбір компетенцій: 
теоретичні й концептуальні засади") 

(1997 р.) [3] 

Перелік згідно 
Лісабонської 
конференції  
(2001 р.) [4] 

Категорії згідно програми 
TUNING ("Налаштування 

освітніх структур")  
(2004 р.) [5] 

інтерактивне використання засобів 
(здатність інтерактивно застосовувати 
мову, символіку і тексти, 
використовувати знання, інформаційні 
вміння й нові технології)  

здатність навчатись, 
інформаційні, 
комунікаційні 

інструментальні (такі, що 
містять когнітивні здібності, 
технологічні й лінгвістичні 
вміння та комунікативні 
компетенції)  

вміння функціонувати в соціально 
гетерогенних групах (успішно 
співпрацювати і взаємодіяти з іншими 
членами групи, вміння розв’язувати 
конфлікти) 

соціальні й 
підприємницькі навички 

міжособистісні (соціальні 
навички, пов’язані з 
процесами соціальної 
взаємодії, умінням 
працювати в групах тощо) 

автономна діяльність (здатність складати 
та здійснювати плани й особисті 
проекти, діяти у широкому контексті) 

базові компетенції в 
галузі математики, 
природничих наук і 
технологій 

системні (ті, що дозволяють 
сприймати об’єкти, процеси 
та явища з системних 
позицій) 

 
На другому етапі дослідження поміж загальнопредметних (професійних) компетенцій, якими повинні 

оволодіти майбутні фахівці із захисту рослин в результаті вивчення дисциплін циклів математичної, 
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки згідно з відповідним Галузевим стандартом [1], 
було вирізнено ті з них, які безпосередньо чи опосередковано стосуються хімії. При цьому увага 
акцентувалася на їх хімічній компоненті. Отже, бакалаври напряму підготовки "Захист рослин" повинні вміти: 

1. Враховуючи здатність ґрунтів до поглинання важких металів (післядія пестицидів), користуючись 
методичними рекомендаціями, визначати шляхи запобігання їх нагромадженню і вносити пропозиції 
щодо розроблення шляхів зменшення їх негативної дії на сільськогосподарському об’єкті. 

2. Враховуючи сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища, керуючись ЗУ 
"Про охорону навколишнього середовища", брати участь в розробленні заходів попередження 
забруднення сільськогосподарських угідь токсичними речовинами. 

3. На основі рекомендацій та фітосанітарного стану агроценозів здійснювати управління щодо 
підготовки бакових сумішей пестицидів. 

4. Враховуючи особливості використання спеціальної техніки та обладнання, користуючись 
інструкцією з охорони праці та описом токсичної дії пестицидів, управляти утилізацією залишків 
пестицидів та бакових сумішей засобів захисту рослин. 

5. Керуючись технологічними картами і системою удобрення в умовах господарства, відповідно до 
методичних рекомендацій, визначати потребу в добривах, їх види, норми, строки і способи внесення. 

6. Враховуючи дані лабораторної експертизи посівного і посадкового матеріалу, керуючись 
методичними рекомендаціями проводити передпосівну обробку насіннєвого і посадкового матеріалу 
засобами захисту рослин. 

7. Враховуючи результати фітосанітарного моніторингу, користуючись переліком дозволених до 
використання в Україні пестицидів та агрохімікатів, визначати препарати, строки та норми їх 
застосування в польових, кормових та овочевих сівозмінах. 

8. Відповідно до результатів спостережень та обліку шкідливих організмів, використовуючи перелік 
пестицидів та агрохімікатів і методичні рекомендації, визначати норми витрати засобів захисту та 
контролювати строки і способи їх застосування. 

9. Враховуючи результати спостережень та обліку шкідливих організмів до і після обробки насіння і 
рослин, користуючись методичними рекомендаціями, визначати ефективність застосування засобів 
захисту (протруювання, обприскування рослин під час вегетації тощо) проти шкідливих організмів. 

10. Виходячи із вмісту рухомих поживних речовин у ґрунті, керуючись класифікацією ґрунтів за цим 
показником, встановити забезпеченість с.-г. культур поживними речовинами та на цій основі 
прогнозувати розвиток хвороб і шкідників. 

Третій етап дослідження полягав у конструюванні предметних компетенцій з хімії. Зважаючи на 
відсутність типової навчальної програми з нормативної дисципліни "Хімія (фахове спрямування)", було 
проведено аналіз змісту навчальних програм з неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної й колоїдної 
хімії для підготовки фахівців із захисту рослин та відібрано матеріал, на якому може бути здійснено 
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формування ключових і загальнопредметних компетенцій. Результати цієї роботи у вигляді переліку 
предметних компетенцій з хімії наведено нижче: 

1. Використання набутих знань й умінь з хімії для розв’язання навчальних завдань як передумови 
формування хімічної складової виробничих функцій фахівців із захисту рослин. 

2. Виявлення взаємозалежності між складом, будовою, властивостями (біологічними функціями), 
застосуванням неорганічних й органічних сполук та їх впливом на довкілля з метою прогнозування 
соціальних і екологічних наслідків використання добрив і пестицидів. 

3. Володіння загальнонауковими і спеціальними хімічними методами дослідження якісного та 
кількісного складу сільськогосподарських культур, залишкового вмісту пестицидів і нітратів у продуктах 
рослинництва та ґрунті як необхідної умови об’єктивної оцінки їх якості. 

4. Застосування сучасного хімічного обладнання з метою набуття досвіду, необхідного для 
дослідження рослин та рослинницької продукції, ґрунту, мінеральних і органічних добрив, пестицидів. 

5. Здійснення розрахунків, статистичної та графічної обробки результатів дослідження відповідних 
об’єктів з метою встановлення їх відповідності загальноприйнятим стандартам і нормативам. 

6. Дотримання правил техніки безпеки при роботі з речовинами як хімічної компоненти професійного 
уміння попереджувати забруднення сільськогосподарських угідь токсичними речовинами. 

7. Самостійне теоретичне і практичне здобуття хімічної інформації, її систематизація у вигляді звіту, 
проекту, статті, доповіді на науковій конференції тощо як передумова вирішення професійно-практичних 
завдань. 

Систематизація та узагальнення результатів попередніх етапів дослідження дали можливість встановити 
зв’язки між компетенціями всіх рівнів та побудувати на цій основі інтегровану схему – "дерево 
компетенцій" (рис. 1). Загальнопредметні та предметні компетенції з хімії подано у схемі за номерами, які 
відповідають їх положенню в переліку відповідних компетенцій, наведених у тексті даної статті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Місце предметних компетенцій з хімії в ієрархії компетенцій у підготовці фахівців  
із захисту рослин. 

Проведене дослідження дало підстави для такого висновку: предметні компетенції з хімії поряд з 
іншими предметними компетенціями є початковою ланкою в формуванні ключових і 
загальнопредметних (професійних) компетенцій майбутніх фахівців із захисту рослин. Перспективним 
напрямом подальшої роботи є розробка методики формування предметних компетенцій з хімії у 
процесі вивчення нормативної дисципліни "Хімія (фахове спрямування)". 
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Заблоцкая О. С. Предметные компетенции по химии в подготовке специалистов по защите 
растений: место в компетентностной иерархии. 

В статье определены ключевые и общепредметные (профессиональные) компетенции, которые 
проявляются на химически-дисциплинарном уровне в рамках подготовки будущих специалистов по 

защите растений. Сформулирован перечень предметных компетенций по химии, который формируется 
у студентов во время изучения нормативной дисциплины "Химия (профессиональная направленность)". 

Указано место предметных компетенций в компетентностной иерархии. Построено "древо 
компетенций" на трех уровнях: ключевом, общепредметном и предметном. 

Zablots'ka O. S. Subject Competences in the Chemistry Studies in the Plant Care Specialists' Preparation and 
their Position in Competences Hierarchy. 

The article defines the key and above-subject (professional) competences, which are revealed while learning 
chemistry as a subject in the process of plant care would-be specialists' academic preparation. The list of subject 

competences is formulated while teaching students "Chemistry" as a professionally-oriented subject. The 
position of subject competences in the competences hierarchy is denoted. A "tree of competences" is built on 3 

levels: key, above-subject and subject. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті детально розкрито зміст форм та методів проведення навчальних занять з хімічних 
дисциплін, диференційованість, індивідуалізацію процесу навчання та спрямованість на успішне 

формування професійних компетенцій майбутнього фармацевта. Визначено, що методологія процесу 
навчання та, відповідно, оцінювання знань, умінь та навичок полягає у його переорієнтації із лекційно-
інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно орієнтовану форму та на організацію 

самоосвіти студентів. 

Метою діяльності коледжу як вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації є професійна 
підготовка студентів, комплексний вплив на їх свідомість і поведінку, результатом чого має бути 
засвоєння знань, умінь та навичок, визначених стандартами вищої освіти, формування професійної 
культури та інших певних якостей особистості, відношень до творчого саморозвитку та інших, які у 
комплексі визначаються як компетентність фахівця. 

Проблемам професійної підготовки фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах 
присвячені дослідження вітчизняних учених, зокрема: організації навчально-виховного процесу на 
фармацевтичних факультетах вищих навчальних закладах (Л. Віннік, В. Георгіянц, І. Гриценко, Т. Каленюк, 
З. Мнушко та ін); формуванню компетентностей майбутніх фармацевтів та провізорів з хімічних  дисциплін 
(Г. Глембоцька, Н. Денисова, Т. Прокопенко, О. Тутутченко, В. Черних та ін).); педагогічним технологіям в 
системі фармацевтичної освіти (Б. Громовик, Л. Кайдалова, Л. Романишина та ін.) 

Особливостями вищої фармацевтичної освіти є те, що випускник навчального закладу має бути 
повною мірою готовий до самостійного виконання професійних обов'язків. Фармацевтичний ринок та 
система підбору кадрів у відповідних установах висувають нові критерії якості професійної підготовки, 
які включають: рівень засвоєння навчального матеріалу, зміни у поведінці працюючого фармацевта, 
результати професійної діяльності. 

Вимоги до фармацевтів на сучасному етапі базуються на професійно важливих якостях: професійні 
знання, уміння, навички, ділові, особистісні та психологічні якості. На Міжнародній нараді зі стратегії 
фармацевтичної освіти в Європі, що відбулась 11-12 жовтня 2005 року в Москві, запропоновано вказані 
практичні якості фахівця-фармацевта називати компетентністю [1]. 

Сьогодні стан розвитку фармацевтичної галузі вимагає формування компетентного фахівця, тому 
наше звернення до компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців передбачає формування, 
поряд з конкретними знаннями й навичками, таких категорій, як здатність до самоосвіти, готовність до 
пізнання, соціальних навичок міжкультурної комунікації тощо. 

Отже, професійна підготовка фармацевта в коледжі повинна здійснюватись у "компетентнісному" 
форматі, тобто через комплексне оволодіння майбутнім фахівцем знаннями, вміннями, навичками та 
способами діяльності в умовах розвитку його здібностей та ціннісних орієнтирів. Зазначений підхід, на 
нашу думку, є провідним у процесі професійної підготовки сучасного фахівця. 

В основі процесу формування професійної компетентності фахівця лежить технологія, яка відображає 
послідовність цього процесу, його диференційованість, індивідуалізацію, спрямованість на мету 
формування фахівця. Успішність значною мірою залежить від використання системи ефективних форм 
та методів навчання та, відповідно, формування компетентності майбутнього фахівця, що забезпечує 
створення таких педагогічних умов, як впровадження сучасної технології організації навчального 
процесу, визначає мотивацію навчання у студентів, сприяє створенню психологічного клімату в 
колективі та забезпечує позитивну взаємодію викладача і студента. Відповідні форми та методи 
проведення занять, контролю та оцінювання забезпечують індивідуалізацію та диференціацію процесу 
оволодіння знаннями, уміннями та навичками [2]. 

Мета статті – розкрити зміст форм і методів проведення навчальних занять з хімічних дисциплін, на 
яких студенти набувають професійних компетентностей, необхідних майбутньому фармацевту при 
використанні диференційованого та індивідуального підходів у навчальному процесі. 

Враховуючи те, що освітньо-професійна програма підготовки фармацевта у циклах природничо-
наукової та професійно-практичної підготовки передбачають вивчення хімічних дисциплін у достатньо 
великому обсязі, а саме: техніки лабораторних робіт, неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної 
хімії, фармацевтичної хімії та їх інтеграцію з фаховими дисциплінами (фармакогнозією, фармакологією, 
технологією ліків, та, відповідно, формування професійних компетенцій). У статті нами розглядаються 
форми та методи проведення занять з хімічних дисциплін. 
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У процесі проведення занять із вказаних дисциплін нами використовуються методи навчання, які 
умовно поділимо за рівнем прояву творчого потенціалу на дві групи: репродуктивні та продуктивні. 

Серед репродуктивних методів застосовуються дві групи: інформаційно-рецептивні, які 
використовуються на лекційних заняттях та інструктивно-репродуктивні, які використовуються на 
практичних та лабораторних заняттях. 

Метою викладача, який застосовує інформаційно-рецептивні методи, є формування певного кола 
уявлень про фармацевтичні та медичні знання, при цьому його діяльність полягає в організації 
сприйняття готової інформації, згідно з принципами доступності, наочності, систематичності та 
послідовності. 

Метою студента є первісне засвоєння знань, його діяльність складається зі сприйняття, усвідомлення 
й запам’ятовування сприйнятого. Засобами виступають лекційні записи, опорні конспекти, підручники, 
посібники тощо. 

Результатом навчання при використанні інформаційно-рецептивних методів є сформованість у 
студента кола знань і уявлень, які дозволять орієнтуватися в подальшій діяльності. 

Серед інформаційно-рецептивних методів нами використовуються: 
– Пояснювально-ілюстративний виклад (пояснювально-ілюстративна лекція) – вихідне положення 

цього методу: констатація матеріалу теоретичного характеру, який поєднується з прийомами активізації 
пізнавальної діяльності (виписуванням основної думки, складанням схем, конспектуванням тощо). Така 
форма викладу найчастіше використовується на заняттях з техніки лабораторних робіт (хімічний посуд, 
його призначення та догляд за ним, способи очищення реактивів, терези та зважування та ін.), 
неорганічної хімії (будова атома та його електронних оболонок, швидкість хімічних реакцій), органічної 
хімії (теорія будови органічних сполук, ізомерія, номенклатура) та ін. 

 – Ілюстративний метод (рівняння, схеми) поєднується з вербальними (словесними) методами 
навчання при викладанні: неорганічної, органічної, аналітичної, фармацевтичної хімії; техніки 
лабораторних робіт (способи очищення реактивів, способи приготування розчинів, титрування), 
фармацевтичної технології (розрахунки за рецептом), медичної ботаніки (морфологія та систематика 
рослин), фармакогнозії. 

– Образно-асоціативний виклад (лекція-візуалізація) являє собою усний монолог викладача, який подає 
студентам образно-асоціативну конструкцію (опорну схему) навчального матеріалу, що сприяє 
запам’ятовуванню інформації й усуненню перевантажень у навчанні: аналітична хімія (характеристика іона, 
характеристика методу титриметричного аналізу за алгоритмом); фармацевтична хімія (алгоритм вивчення 
субстанції); фармакологія (характеристика фармакологічної групи препаратів або конкретного препарату). 

– Пояснення з повтором – використовують на лекціях при вивченні теоретичного матеріалу: на 
лекціях з аналітичної хімії (методи титриметричного аналізу), доведенні генетичного взаємозв’язку 
класів неорганічних та органічних речовин, розв’язанні задач. На заняттях з фармацевтичної хімії (аналіз 
сульфаніламідних препаратів, аналіз ін’єкційних розчинів) ми пропонували таку схему: спочатку 
викладач пояснює матеріал, студенти слухають не записуючи, потім лектор відповідає на запитання й 
пропонує студентам записати матеріал в зошити. Як правило, записи вдається зробити лише деяким, 
оскільки частина аудиторії до цього моменту досягла лише попереднього розуміння, що не піддається 
словесному викладу. Тоді викладач повторює пояснення – на цей раз при підвищеній увазі аудиторії, 
оскільки матеріал набуває особистісної зацікавленості для кожного слухача. На завершальному етапі 
схеми – студенти записували матеріал у зошит (записування можливе під диктування). Такий прийом 
проведення лекції виявився більш сприятливим для підвищення пізнавальної діяльності студентів, 
оскільки саме на лекціях з фундаментальних та професійних дисциплін пояснювальний матеріал грає 
більш вагому роль ніж розповідальний. 

У межах інструктивно-репродуктивних методів метою викладача є формування у студентів умінь та 
навичок на практичних та лабораторних заняттях, спрямовування їх на способи діяльності 
репродуктивного характеру. Засобами виступають інструкції, алгоритми (характеристика йону, методу 
титриметричного аналізу) та приклади дій. Метою студента було вміння виконувати певний вид 
діяльності, попередньо оволодівши певними діями та операціями. Пізнавальна діяльність студента 
зводиться до виконання зразків дій за алгоритмами, операцій певного виду. В результаті такого досвіду 
студент набуває певних вмінь та навичок. Ці методи визначені ефективними в засвоєнні таких дисциплін 
як техніка лабораторних робіт (зважування на аптечних, аналітичних вагах, приготування точних та 
приблизних розчинів), аналітична хімія (проведення якісних реакцій на катіони та аніони, проведення 
кількісного титриметричного визначення), фармацевтична хімія (проведення аналізу лікарської форми 
експрес-методом), фармакогнозія (визначення відповідності та якості лікарської рослинної сировини). 

Серед інструктивно-репродуктивних методів використовуються: інструктаж (інструкції, алгоритми 
тощо); складання плану лекції; самостійне конспектування. Студентам пропонується виконання таких 
видів завдань: записати самостійно хімічні властивості певної речовини за аналогією до певного класу 
речовин, наведених раніше викладачем; зробити виписки довідок, повідомлень з посібників, статей, які 
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доповнюють матеріал лекції, заповнити таблиці. Але спочатку був проведений інструктаж і здійснена 
перевірка виконання завдань на практичних і індивідуальних заняттях. Наприклад, на лекціях з 
аналітичної хімії, розглядаючи характеристику одного з методів нейтралізації – алкаліметрії, можна 
повністю дати характеристику методу ацидіметрії за алгоритмом та провести визначення самостійно. 
Завдання репродуктивного рівня включають у себе теоретичні питання або декілька однокрокових задач, 
відповіді на які мають показати підготовку студента до заняття (актуалізація опорних знань) і є 
необхідною базою їх подальшої успішної роботи. До таких завдань також можна віднести багатокрокові 
задачі з алгоритмом розв’язання (визначення концентрації розчину, визначення за рецептом маси 
розчиненої речовини тощо). 

При використанні продуктивних методів змінювались цілі викладача й студента. Метою використання 
таких методів було активне формування пізнавальної активності, професійних інтересів і світогляду, досвіду 
творчої діяльності. Засобами, які допомагали викладачу ефективно організувати цей метод навчання є 
завдання середнього й вищого рівня складності, додаткова література, де відображені різні точки зору на одне 
й те саме питання, звернені до реального життя та співвіднесені з науковими фактами. 

Метою студента є активне творче пізнання, механізм якого відповідає науковому дослідженню 
(проблема, гіпотеза, доведення, висновки). В цьому випадку засоби для студента частково або повністю 
співпадають із засобами для викладача. Досвід творчої діяльності, засвоєний майбутнім фахівцем, готує 
його до участі в творчому перетворенні культури. Саме в цьому полягають якісні зміни особистості у 
процесі професійної підготовки. 

Результатом навчання повинна виступати наявність у студента структур творчого мислення. Нами 
продуктивні методи навчання реалізувались через: 

– проблемний виклад (лекція проблемного характеру) – це усний монолог викладача, який активізує 
продуктивну діяльність шляхом створення у студентів проблемної ситуації з наступною пропозицією 
щодо її розв’язання та, відповідно, потребує аргументації та доведення. 

Ефективність лекцій значно підвищувалася шляхом надання їй проблемного характеру, забезпечення 
заняття відповідною наочністю, мультимедійними слайдами, інтерактивною дошкою, які дають 
можливість моделювати хімічні, технологічні процеси на екрані. Особливо цінним у проблемній лекції 
нами визначена можливість створення такого продуктивного пізнавального середовища, в якому 
виникала можливість взаємодії інформаційної, пізнавальної, психологічної, педагогічної діяльності. 
Майстерність викладача полягала в тому, щоб залучити всіх студентів до розв’язання поставлених 
завдань, що давало змогу всім працювати в одному темпі, не відчуваючи інтелектуальної різниці. 
Проблемні лекції сприяють формуванню предметно-розумових, знаково-практичних та знаково-
розумових умінь, наближуючи процес пізнання до пошукової фармацевтичної діяльності. 

Такі лекції проводились з аналітичної хімії: "Аналіз невідомої речовини", розділ "Методи 
титриметричного аналізу"; фармацевтичної хімії: всі лекції розділів "Аналіз лікарських засобів 
неорганічного походження", "Аналіз лікарських засобів органічного походження", фармакогнозії: 
"Визначення та аналіз лікарської рослинної сировини", технології ліків: "Приготування рідких 
лікарських форм" та ін. 

При проведенні лекційних занять нами використовувались й інші типи лекцій, а саме: інформаційна, 
лекція-бесіда, лекція з розглядом конкретних ситуацій. 

На нашу думку, такий підхід забезпечує досягнення основних цілей: розвиток теоретичного 
мислення; формування пізнавального інтересу до професійної діяльності в процесі вивчення дисциплін; 
розвиток професійної мотивації, адже особливістю набутих фармацевтичних знань є їх інтегрованість. 
Так, при вивченні хімічних дисциплін базовою є неорганічна хімія, наступне вивчення органічної, 
аналітичної, фармацевтичної хімії найефективніше відбувалось при проведенні проблемних лекцій 
викладачами. При вивченні аналітичної хімії саме визначення розділів дисципліни (якісний та кількісний 
аналіз), фармацевтичної хімії (аналіз препаратів неорганічного та органічного походження) передбачає 
постійну постановку проблеми. Використовувалися такі методи: 

– Дослідницький метод (практичні й теоретичні завдання середнього та вищого рівня складності) – 
завдання такого рівня використовувались з метою усунення відсутності роботи із сильними студентами та 
розвиток мислення в усіх студентів, а також об’єктивна самооцінка своїх знань. Такі завдання забезпечують 
індивідуалізацію навчального процесу та виконуються майже на всіх лабораторних заняттях з неорганічної, 
органічної, аналітичної, фармацевтичної хімії, біохімії з методами клінічних досліджень. 

– Метод проектів – це творча самостійна робота для створення у вигляді мультимедійних 
презентацій прикладів розв’язування задач, визначення методики для досліджень певних показників 
якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини. 

Метод проектів є одним із тих, які сприяють формуванню у студентів умінь використовувати 
різноманітні джерела інформації для розв’язання проблем, працювати спільно в групі, використовувати 
знання з інших дисциплін, застосовувати теоретичні знання на практиці. Важливою перевагою методу 
проектів поряд з іншими активними методами є можливість розвитку творчих здібностей студентів [3]. 
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Такі завдання пропонувались студентам на модульному контролі з професійних дисциплін, на який 
відводиться практичне заняття (4 години). Студент вибирає із запропонованого переліку завдання. 
Оформлення завдання має містити, крім ходу розв’язання, проведення аналізу також короткий виклад 
теоретичного матеріалу. Проект має свої критерії оцінювання. 

На лабораторних заняттях з аналітичної хімії, фармацевтичної хімії, біохімії з методами клінічних 
досліджень використовувались ділові ігри, аналіз ситуацій, які являли собою імітаційні моделі умов і 
динаміки майбутньої професійної діяльності. Саме тому в ділових іграх студенти брали на себе ролі, в 
яких вони будуть діяти після закінчення коледжу, зокрема: фармацевт рецептурного відділу (прийом, 
розрахунок рецепту та виготовлення лікарського засобу), фармацевт безрецептурного відділу (прийом, 
облік та відпуск лікарських засобів), аналітик (контроль якості лікарського засобу, приготовленого в 
аптеці), медичний лаборант (проведення біохімічних досліджень). 

Як засвідчує практика, саме ділова гра дозволяє побудувати типові життєві ситуації, у процесі яких 
студенти повинні знайти правильне рішення у розв’язанні поставленої перед ними проблеми. Тому з 
метою набуття фахового досвіду, нами широко використовувались методи, які моделювали умови 
майбутньої професійної діяльності студентів. Важливим є те, що при проведенні таких занять, студенти 
долають психологічні труднощі при професійному спілкуванні, бачать свої недоліки, на які необхідно 
звернути увагу під час проходження виробничої практики. 

Також нами було запроваджено таку форму застосування набутих знань, умінь та навичок, як 
проведення науково-практичних конференцій та семінарів із залученням представників практичної 
фармації, які проводились у період закінчення переддипломної практики. Для проведення таких 
конференцій обирались теми, які дають можливість комплексного застосування та інтегрування набутих 
знань та вмінь, сприяють мотивації до самоосвіти. Нами було проведено такі конференції: "Лікувальні 
властивості харчових рослин та методи їх дослідження" – тут необхідним було застосування 
комплексних знань та умінь з медичної ботаніки, неорганічної, органічної, фармацевтичної хімії та 
фармакогнозії; "Ліки та життя" – передбачала використання знань з фармакології, організації та 
економіки фармації, технології ліків. 

Отже, різні методи виконують різні функції: для репродуктивних домінуючою є навчаюча функція, для 
продуктивних – розвиваюча. При цьому важливо те, що студенти, майбутні фармацевти, навчаються 
"пережити" внутрішню логіку процесу навчання, розвинути загальнонавчальні уміння і навички, зрозуміти 
механізм "вбудовування" інформації у вузьку існуючу систему індивідуальних знань, усвідомлювати 
міждисциплінарне засвоєння предметів та інформації в процесі навчання, що дає поштовх їм до 
безперервної самоосвіти, та, зрештою, сприятиме творчому і лідерському саморозвитку особи. 

Таким чином, методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань, умінь та навичок в 
умовах КМСОНП полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-
диференційовану, особистісно орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студентів. 
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Бойчук И. Д. Методические особенности формирования профессиональных компетенций будущих 
специалистов по химическим дисциплинам. 

В статье детально раскрыты содержание форм и методов проведения учебных занятий по химическим 
дисциплинам, дифференциация, индивидуализация процесса обучения и направленность на успешное 
формирование профессиональных компетенций будущего фармацевта. Определено, что методология 

процесса обучения и, соответственно, оценивания знаний, умений и навыков состоит в его 
переориентации с лекционно-информативной на индивидуально-дифференцированную, личностно 

ориентированную форму и на организацию самообразования студентов. 

Boichuk I. D. The Methodological Peculiarities of Forming the Professional Competences of Future 
Specialists in Chemical Disciplines. 

This article gives a thorough description of the forms and methods used during the classes of the chemical 
disciplines. It also covers the issues of differentiation and individualization of the education and the orientation 

to the successful formation of the future pharmacist's professional competences. It is determined that the 
methodology of the teaching process and correspondingly the evaluation of knowledge, skills and habits is in its 

reorientation from the lecture-informative on the individual-differentiate, personal oriented form and on the 
students' self-education organization. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

У статті розкрито причини захворюваності і низької фізичної підготовленості студентів спеціального 
навчального відділення, проведено аналіз і здійснено класифікацію захворювань. Виявлено, що основною 
причиною великої кількості захворювань є низький рівень рухової активності студентської молоді, а 

також стан рухової активності абітурієнтів під час вступу у ВНЗ, їх рівень захворюваності, фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості. Представлено заходи для активізації навчального процесу в 
спеціальному навчальному відділенні. Розкрито перспективи впровадження подальших освітньо-

виховних і здоров’язбережувальних технологій навчання. 

Вступ. Сучасна система фізичного виховання студентів, які мають хронічні захворювання, 
відхилення в стані здоров’я, вроджені аномалії та низький рівень фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості, недостатньо вирішує завдання відновлення необхідної працездатності та забезпечення 
нормальної життєдіяльності [1-5]. Однією із причин великої захворюваності та порушення стану 
здоров’я студентської молоді України є незадовільна постановка фізичного виховання у школах і ВНЗ та 
застаріла методична система фізичного виховання. Якщо узагальнити сутність недоліків у методичній 
системі фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення, пропозиції і вимоги 
педагогів стосовно її реформування, то стає зрозумілим, що можна відшукати необхідні шляхи 
розв’язання цієї проблеми, модернізувавши саму методичну систему. 

Існуюча методична система фізичного виховання у ВНЗ не може повністю подолати дефіцит рухової 
активності студентів, забезпечити ефективне відновлення, збереження та зміцнення стану здоров’я 
студентської молоді. Найбільшого рівня ефективності оздоровчого тренування із студентами 
спеціального навчального відділення можна досягти за умови реформування методичної системи 
фізичного виховання, впровадження чотирьохрівневої моделі підготовки, яка включає: цільовий 
компонент (систему цілей розвитку фізичного виховання); змістовий компонент (програма навчання); 
процесуальний компонент, куди входять методи, форми, засоби навчання; діагностико-рефлексивний 
(контроль і оцінка ефективності навчання). У зв’язку з вищесказаним необхідно об’єднати дослідження 
великої кількості авторів і провести аналіз щодо удосконалення методичної системи фізичного 
виховання студентів спеціального навчального відділення. 

Мета, завдання, методи та організація дослідження. Метою дослідження є вивчення та наукове 
обґрунтування шляхів активізації навчальної діяльності з фізичного виховання студентів спеціального 
навчального відділення. Завдання роботи спрямовані на вирішення науково-методичних проблем 
навчального процесу з фізичного виховання, направлених на ліквідацію залишкових явищ після 
захворювань, усунення функціональних відхилень і недоліків фізичного розвитку, покращення рівня 
фізичної підготовленості та придбання студентами необхідних навичок самостійних занять фізичними 
вправами, дотримання здорового способу життя та оволодіння фізкультурно-оздоровчими технологіями 
фізичного виховання. Дослідження проводилися в Житомирському національному агроекологічному 
університеті. Обстеження абітурієнтів щодо стану здоров’я і фізичної підготовленості проводилися 
протягом 1992-2002 рр. Оцінка захворюваності студентів проводиться з 2002 року до сьогодення за 
результатами медичних підтверджень. При цьому використані також методи: аналіз та синтез 
літературних джерел; аналіз навчальних планів, програм, методичного забезпечення та якості проведення 
навчальних занять зі студентами спеціального навчального відділення; анкетування; педагогічний 
експеримент; методи математичної статистики. 

Результати дослідження. Рівень здоров’я студентів суттєво залежить від стану фізичної культури у 
школі, дотримання учнями здорового способу життя, профілактики захворювань серед учнівської 
молоді, тобто вихідного рівня здоров’я абітурієнта, який приходить до ВНЗ. Протягом багатьох років 
спостерігається значне погіршення здоров’я і зниження рівня фізичної підготовленості учнівської 
молоді. Перевірка фізичного розвитку і фізичної підготовленості абітурієнтів та студентів 
першокурсників Житомирського національного агроекологічного університету протягом багатьох років 
показала, що понад 50 % з них мають незадовільну фізичну підготовленість, значні фізичні вади, 
захворювання; від 0,9 до 20,5 % віднесені до підготовчої групи, 8,1 – 17,4 % віднесені до спеціальної 
медичної групи, а від 0,4 до 1,2 % взагалі звільнені від фізичних навантажень, мають хронічні 
захворювання та інвалідність (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Показники медичного обстеження абітурієнтів та студентів-першокурсників 
Житомирського національного агроекологічного університету (в %) 

Рік 
обстеження 

Кіл. 
чол. 

Віднесено до медичної групи Звільнені 
та інваліди основної підготовчої спеціальної 

1992 896 69,2 20,5 9,8 0,5 
1993 999 72,1 18,9 8,2 0,8 
1994 516 73,4 17,1 8,7 0,8 
1995 491 71,1 19,6 8,1 1,2 
1996 817 73,3 14,4 11,4 0,9 
1997 754 76,0 13,0 10,3 0,7 
1998 709 68,9 17,3 12,7 1,1 
1999 650 69,9 16,6 13,1 0,4 
2000 773 70,7 15,4 13,4 0,5 
2001 931 69,4 12,8 17,4 0,4 
2002 998 73,9 10,9 14,7 0,5 

2003* 1025 87,7 – 11,4 0,9 
2004* 1118 88,2 – 10,7 1,1 
2005* 1180 89,2 – 9,2 1,6 
2006* 1149 86,7 – 11,1 2,2 
2007* 1161 85,4 – 14,0 0,5 
2008* 1018 80,1 – 18,3 1,6 
2009* 1093 85,6 – 13,6 0,8 
2010* 1133 89,7 – 9,7 0,6 
2011* 875 87,5   – 11,9 0,6 

*Примітка. З 2003 до 2011 рік в таблиці представлені дані студентів-пешокурсників, що вступили до 
університету 

Аналіз захворювань, даних фізичного розвитку та фізичної підготовленості абітурієнтів показав, що 
від 24 до 30,8 % із них мали захворювання, в тому числі, хронічні, вроджені аномалії, інвалідність, дуже 
поганий фізичний розвиток (порушення постави, зайва і недостатня вага тіла, непропорційність 
фізичного розвитку, проблеми з функціональними можливостями організму тощо). При виконанні тестів 
з фізичної підготовки та оцінки фізичного розвитку значна частина абітурієнтів не мала технічних 
навичок та певних знань про доцільність таких вимірів та виконання тестів. Окрім того, проведений 
науковий аналіз медичного обстеження дітей шкільного віку в Червоноармійському районі 
Житомирської області протягом п’ятнадцяти років показав, що рівень хворих дітей сягав від 40,9 до 69,2 
% [2; 6]. Відповідно низькі показники стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів є не 
випадквими, бо до ВНЗ приходять вчорашні учні. 

У 2009 році у ЖНАЕУ спеціальну медичну групу складало 30,7 % чоловіків і 69,3 % жінок. 
Встановилася також чітка тенденція, що спеціальну медичну групу більше складають жінки, ніж 
чоловіки. Щодо структури захворюваності студентів, то вона має суттєві відмінності в різних авторів [1; 
2; 7; 8]. Однією із причин цього є невірний підхід до вивчення структури захворювань. Студенти 
спеціального навчального відділення найчастіше мають такі захворювання: крові, кровотворних органів, 
системи кровообігу, опорно-рухового апарату (кістково-м’язової системи і сполучної тканини), 
сечостатевої і ендокринної систем, зору, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, органів чуття, 
нервової системи тощо. Серед хвороб органів дихання найбільше зустрічаються: хронічний бронхіт, 
пневмонія, бронхіальна астма. У загальній кількості захворювань на ССС припадає 37,2 % випадків – у 
чоловіків та 33,1 % – у жінок (табл. 2). Такі захворювання вимагають використання спеціально-
оздоровчих фізичних вправ динамічно-циклічного характеру. Фізичні навантаження повинні викликати 
малу і помірну фізіологічну реакцію. Для розвантаження серцево-судинної системи можна 
використовувати вправи в положенні сидячи, лежачи, напівлежачи, вправи з піднятими ногами. 

Структура захворюваності студентів за період навчання у ВНЗ фактично не змінюється, що також 
підтверджується даними Є. О. Котова [9]. Загальна динаміка захворюваності серед чоловіків і жінок має 
свої особливості. Якщо у чоловіків на ІІ курсі захворюваність знизилась з 32,4 до 24,1 %, то у жінок, 
навпаки, вона зросла з 67,6 до 75,9 %. Виявлені також відмінності: між студентами ІІІ і ІV курсів, у 
динаміці захворювань студентів з різних регіонів і ВНЗ [10]. Широкий діапазон захворювань і кількісні та 
якісні їх особливості в різних ВНЗ вимагають від кафедр фізичного виховання розробки нових методик 
фізичного виховання, побудованих на принципі адекватного фізичного навантаження, яке відповідає рівню 
здоров’я, особливостям захворювання та інтересам студентів спеціального навчального відділення. 
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Таблиця 2. 
Структура захворюваності студентів спеціального навчального відділення 

(n = 681, 209 – чол., 472 – жін.; в % від загальної кількості захворювань) 

Класи хвороб Стать 
Рік навчання 

Всього 
І ІІ ІІІ ІV 

Крові, кровотворних органів, 
системи кровообігу 

чол. 45,5 43,7 28,9 8,3 37,2 

жін. 34,1 35,9 32,8 20,0 33,1 

Опорно-рухового апарату 
чол. 10,6 18,3 14,5 16,7 14,5 
жін. 17,4 11,6 8,6 11,1 12,5 

Сечостатевої і ендокринної 
систем 

чол. 12,1 10,9 14,5 – 12,1 

жін. 11,6 9,2 12,9 22,3 12,1 

Зору 
чол. 4,5 3,6 6,6 25,0 6,3 
жін. 8,7 10,4 4,3 4,4 7,8 

Шлунково-кишкового тракту 
чол. 4,6 1,8 9,2 8,3 5,8 
жін. 2,9 7,5 10,4 17,8 7,8 

Дихальної системи та органів 
дихання 

чол. 1,5 3,6 9,2 16,7 4,8 
жін. 5,1 6,9 9,5 2,2 6,6 

Нервової системи і органів 
чуття 

чол. 6,1 3,6 2,6 16,7 4,8 
жін. 8,7 4,0 7,7 4,4 6,4 

Вроджені аномалії 
чол. 4,5 – 1,3 – 1,9 
жін. 0,7 0,6 – – 0,4 

Інші 
чол. 10,6 14,5 13,2 8,3 12,6 
жін. 10,8 13,9 13,8 17,8 13,3 

Всього 
чол. 32,4 24,1 39,6 21,1 30,7 
жін. 67,6 75,9 60,4 78,9 69,3 

Примітка. В основу структури захворювань покладені хвороби, за якими студенти віднесені до 
спеціальної медичної групи. 

Відповідно методична система фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення 
має відрізнятися за змістом від методичної системи занять студентів основного навчального відділення 
не лише величиною фізичного навантаження, а якісно іншою руховою активністю. 

Одним із досить ефективних засобів підвищення якості навчального процесу у спеціальному 
навчальному відділенні є встановлення чіткої системи оцінювання студентів, визначення критеріїв 
отримання заліку з фізичного виховання. При цьому необхідно знати, що система оцінювання повинна 
бути гуманною, неприпустима дискримінація особистості, обмеження її гідності у зв’язку з різним 
рівнем фізичних можливостей. Центром уваги викладача стають не результати в тестах фізичної 
підготовленості, а рівень відношення студентів до цього виду діяльності, рівень сформованої мотивації, 
потреба в заняттях фізичними вправами після отримання заліку, на канікулах, після закінчення ВНЗ. 

При цьому стандарти в навчальному процесі необхідні як соціальна норма фізичної підготовленості 
студентів та базис формування всієї системи фізичного виховання. Інакше процес фізичного виховання 
буде спрямований не на формування здоров’я, а може звестися до активного відпочинку або розваг. З 
метою активізації відношення студентів з відхиленнями та вадами здоров’я до навчального процесу з 
фізичного виховання нами також розроблені і впроваджені контрольні тести і нормативи оцінки фізичної 
підготовленості у спеціальному навчальному відділенні [2: 428-429]. Нормативи не є "догмою" для 
студентів, а лише орієнтиром і стимулом для покращення їхнього вихідного рівня фізичної 
підготовленості. Запропонована система оцінки фізичної підготовленості вимагає розробки нового 
покоління науково-методичного забезпечення кафедр фізичного виховання, більш якісної підготовки 
викладачів до роботи у спеціальних навчальних відділеннях, визначення спеціальних форм і змісту 
самостійної роботи та ефективних засобів контролю за станом здоров’я таких студентів. 

Іншою формою активізації відновлення та збереження здоров’я студентів спеціального навчального 
відділення є систематична освітня і практична робота студента під керівництвом викладача над 
проблемами, викликаними його захворюванням. При цьому студент детально вивчає історію своєї 
хвороби, режими поведінки в побуті з даним захворюванням, режим харчування, методику лікування, 
засоби відновлення організму (педагогічні, психологічні, гігієнічні, медико-біологічні, народні тощо), 
складає режим рухової активності, де вказує конкретні вправи, які він виконує систематично дома, 
комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, комплекси вправ фізкульт-хвилинок під час підготовки 
домашніх завдань. Це є одним із завдань для отримання залікової оцінки або позитивної атестації. 

При розвитку фізичних якостей у студентів спеціального навчального відділення також необхідно 
дотримуватись таких вимог: 
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– розвивати фізичні якості тільки після досягнення достатнього рівня функціонування основних 
систем організму (дихальної, ССС, нервової); 

– у розвитку фізичних якостей дотримуватися такої послідовності: витривалість, сила, бистрота. 
Гнучкість і координаційні здібності можна розвивати з перших занять, не забуваючи при цьому про 
протипоказання окремих студентів; 

– при незадовільному стані опорно-рухового апарату, надмірній масі тіла, ожирінні та ураженнях 
центральної і периферичної нервової системи використовувати вправи та фізичні навантаження 
помірного силового характеру, не можна форсувати розвиток витривалості; 

– при розвитку сили не застосовувати максимальні фізичні навантаження. Краще збільшити кількість 
повторень вправи з помірною вагою, акцентувати увагу на розвитку силової витривалості; 

– при розвитку бистроти, особливо варто бути уважним, враховувати відхилення у стані опорно-
рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем. Обов’язково перед виконанням швидкісних 
вправ провести добру розминку; 

– поєднувати виконання фізичних вправ з дихальними. При цьому застосовувати вправи з довільною 
тривалістю дихального циклу, спрямовані на покращання дренажної функції дихальних шляхів; 

– для оздоровчих цілей і відновлення функцій організму після захворювань варто виконувати 
релаксаційні вправи, спрямовані на розслаблення м’язів, чергування і поєднання напружень і 
розслаблень. 

Висновки. Для активізації навчального процесу у спеціальному навчальному відділенні необхідно 
взаємопов’язати усі компоненти, які можуть впливати на його якість та ефективність, а саме: 1) вивчити 
світогляд, мотиви, інтереси та ставленая студентів до засобів фізичного виховання; 2) визначити рівень 
ставлення студентів до подолання відхилень у стані власного здоров’я; 3) виявити індивідуальні 
характерологічні особливості студентів, рівень знань про причини захворювань і відставання у 
фізичному розвитку; 4) обґрунтувати засоби, форми, методи і принципи фізичного вдосконалення; 
5) максимально забезпечити рівень матеріально-технічного оснащення навчальних занять. 
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Грибан Г. П. Повышение качества учебного процесса по физическому воспитанию студентов 
специального учебного отделения. 

В статье раскрыты причины заболеваемости и низкой физической подготовленности студентов 
специального учебного отделения, приведен анализ и классификация заболеваний. Установлено, что 

главной причиной большого количества заболеваний является низкий уровень двигательной активности 
студенческой молодежи, а также состояние двигательной активности абитуриентов при поступлении 

в ВУЗ, их уровень заболеваемости, физического развития и физической подготовленности. 
Представлены мероприятия для активизации учебного процесса в специальном учебном отделении. 

Раскрыты перспективы внедрения дальнейших просветительно-воспитательных и 
здоровьесберегающих технологий обучения. 

Gryban G. P. The Educational Process Upgrading on the Physical Training of Students in the Specialized 
Educational Departments. 

The paper reveals the reasons for the sickness rate and students' low physical readiness in the special 
educational departments, the analysis and classification of diseases and also states that the main reason of 

the great variety of diseases is the low level of students' moving activity and also the condition of the 
applicants' moving activity while entering the higher educational institution, their sickness rate, physical 
development and physical conditioning. The paper also presents the measures aimed at intensifying the 

educational process in the special department and reveals the prospects of introducing further educational 
health protection technologies of studies. 
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ЛОГІЧНЕ ТА ІСТОРИЧНЕ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПОРІВНЯНЬ В КУРСІ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ 

Як дієвий засіб поєднання логічного та історичного в курсі теорії чисел розглядаються історичні задачі. 
Це задачі, запропоновані видатними математиками і збережені історією. Саме такі задачі пов’язують 
логічне та історичне, оскільки передбачається знайомство з діяльністю автора задачі, його способом 
розв’язання, власне розв’язання, а це сприяє набуттю логічної компетентності. Запропоновано систему 

визначних історичних задач для вивчення розділу "Теорія конгруенцій", що є складним з точки зору 
логічних обґрунтувань. Наводяться їх розв’язання різними методами. 

Для засвоєння змісту навчального матеріалу необхідно організувати власну навчальну діяльність 
студентів. Важливим є не тільки засвоєння понять і тверджень, але і вміння доводити, проводити логічні 
міркування. При цьому значну роль грає формування потреби в логічних обґрунтуваннях. Досягненню 
поставлених цілей сприятиме навчання математики через розв’язування математичних задач. Важко 
переоцінити роль і місце задач для розвитку творчої діяльності та логічного мислення. 

Поняття задачі, процес їх розв’язування, класифікація задач, їх роль у навчанні математики 
досліджували психологи, педагоги, дидакти, методисти: Г. А. Балл, Г. П. Бевз, П. П. Блонський, 
Ю. М. Калягін, Д. Пойя, С. Л. Рубінштейн, З. І. Слєпкань, А. А. Столяр, Н. Ф. Тализіна, М. М. Фрідман, 
П. О. Шеварьов. 

У результаті зроблено висновки, що довільна задача є моделлю проблемної ситуації, тобто 
математична задача виникає, коли математик намагається знайти вихід зі складної ситуації. Тому робимо 
висновок, що виникнення задачі зобов’язане математичній діяльності. 

Протягом усієї історії математики діяльність людей приводила до виникнення важливих 
математичних задач, багато з яких носять ім’я видатних математиків. На нашу думку, саме такі задачі 
пов’язують логічне та історичне. Тому ми пропонуємо підчас навчання теорії чисел вводити історичні 
задачі. Нами розроблено класифікацію історичних задач XII – XX ст. відповідно до тем, передбачених 
навчальним планом. Передбачається, що розв’язування таких задач включає історичну довідку, 
розв’язання автора та сучасне розв’язання. 

Тема: Порівняння чисел за модулем, теорема Ейлера, теорема Ферма 
1) Задача П. Ферма (1601 – 1665) [1: 482]. 

Якщо р – просте число і а – число, яке не ділиться на р, то 11 pa  ділиться на р. 
Це твердження називається мала теорема Ферма. ЇЇ повідомив автор без доведення в листі до 

французького математика Френікля. На Ферма відкрита закономірність справила велике враження. Він 
писав: "Мене осяяло яскравим світлом". 

Розв’язання. Якщо а не ділиться на р, то числа  ap,...,a,a,a 132   також не діляться на р і при діленні 

на р дають різні остачі. Справді, якби ka  і la  (де 1 pkl ) давали при діленні на р однакові остачі, то 

 alklaka   ділилося б на р, що неможливо, бо р – просте число, а не ділиться на р і plk  . 

Але всі можливі остачі при діленні на р вичерпуються 1p  числом: 1321 p,...,,, . Тому має бути 

11 apqa  , 222 apqa  , 333 apqa  , … ,   111   pp apqap , де 1321 pa,...,a,a,a  – це числа 

1321 p,...,,, , взяті в певному порядку. Перемноживши всі ці рівності, дістанемо: 

   121
11321 
  p

p a...aapMap... , або      pMap... p   11321 1 . Звідки випливає, що 

11 pa  ділиться на р. 
Перше надруковане доведення малої теореми Ферма "Якщо р – просте, а – ціле число, що не ділиться 

на р, то   paa p  " належить Ейлеру (1736), в рукописах Лейбніца також знайшли доведення, схоже на 

доведення Ейлера. Розглянемо ці два доведення. 

Лейбніц використовує порівняння:      12121 pmoda...aaa...aa p
n

ppp
n  . 

Тоді    pmodapmod......a
a

ppp

p

a

p 









    111111 . Тобто доведено, що  pmodaa p   

або   paa p  . 

Доведення Ейлера також використовує порівняння (1), але проводиться методом математичної 



Т. В. Дідківська, І. А. Сверчевська. Логічне та історичне під час вивчення порівнянь в курсі теорії чисел 

 111

індукції по а. Якщо а=0 то p,aa p 00 , твердження істинне. Припустимо, що твердження істинне для 

а, тобто   paa p  , або  pmodaa p 0 . Доведемо твердження для а+1, тобто      paa p 11   або 

     pmodaa p 011  . Використаємо формулу (1)    pmodaa ppp 11  , маємо: 

     pmodaaaaaa pppp  1111 , за припущенням  pmodaa p 0 , тому 

     pmodaa p 011  , що й треба було довести. Отже, за методом математичної індукції доведено. 

2) Задача Л. Ейлера (1707 – 1783) [1: 181]. 

Якщо a – найменший степінь а, який при діленні на число р дає лишок 1, то всі лишки виду 
1321 a,...,a,a,a,  не рівні між собою. 

Розв’язання. Якщо два степеня a  і a , де   , , мають однакові лишки, то їх різниця 
 aa   буде ділитися на р, тому a  при діленні на р дає лишок 1, за умови, що   . Це 

протиріччя з умовою a – найменший степінь а, який при діленні на число р дає лишок 1. Отже, всі 
степені, показники яких менше  , дають різні лишки. 

Ця задача з роботи Ейлера "Теореми про лишки, що походять від ділення степенів", яка опублікована 
в 1761 р. 

3) Задача К. Гаусса (1777 – 1855) [1: 121]. 
Сума значень функції Ейлера від дільників числа m дорівнює m. (Довести). 
Розв’язання. 

Позначимо шукану суму  mF . Використаємо властивості функції Ейлера. Якщо pm  , то 

  11
1 








  pp

p
pp . Дільники p : p,...,p,p, 21 . Шукана сума:  

            p...pppF 21         ppp...ppp  1211 . 

Якщо k
kp...ppm   21

21 , то         mp...ppp...ppmF kk
kk    2121

2121 . Доведено. 

 
Тема: Порівняння з невідомою величиною 
1) Задача Фібоначчі (бл. 1170 – після 1228) [1: 289]. 
Стара жінка йшла на базар продавати яйця. Повз неї проїхав кінь і випадково наступив на кошик, 

розбивши всі яйця. Вершник запропонував відшкодувати збитки і запитав у жінки, скільки яєць у неї 
було. Вона не пам’ятала точне число, однак зауважила, що коли вона брала їх по двоє, то одне яйце 
лишалось у кошику. Коли брала їх по три, по чотири, по п’ять, по шість штук, теж одне лишалось; а по 
сім яєць – жодного не лишалось. Яку найменшу кількість яєць могла нести жінка на базар? 

Розв’язання. Розв’язання зводиться до знаходження такого числа, яке ділиться на 7, а при діленні на 
2, 3, 4, 5 і 6 дає в остачі 1. Якщо число зменшити на 1, то отримаємо число, що ділиться на 2, 3, 4, 5 і 6. 
Найменше спільне кратне цих чисел – 60. Треба знайти таке число, що ділиться на 7 та на 1 більше за 
число, що ділиться на 60. 

Розглянемо числа 61, 121, 181, 241, 301, 361, … Перше з цих чисел, що ділиться на 7 є 301. Наступні 
числа, що задовольняють всі умови 721, 1141, 1561, ... Кожне з цих чисел отримаємо додаванням до 
попереднього числа 420, що є найменшим спільним кратним 2, 3, 4, 5, 6 та 7. Але нас цікавить найменша 
кількість яєць, які несла жінка на базар, тобто 301. 

Можна розв’язати задачу за допомогою порівнянь. 
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. Оскільки найменше спільне кратне модулів 2, 3, 4, 5 і 6 є 60, то маємо систему: 

 
 







70

601

modx

modx
. З першого порівняння 1601 tx  , підставимо у друге порівняння  70601 1 modt  , 

 7160 1 modt  ,  763 1 modt  ,     tt,modt,modt 757572 111  . Тепер 

  ttx 42030175601  . Отже, найменша кількість яєць 301. 

2) Задача Регіомонтана (німецький математик Йоган Мюллер) (1436 – 1476) [1: 416]. 
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Знайти число, яке при діленні на 17, 13 і 10 дає відповідно остачі 15, 11 і 3. Знайдіть найменше 
натуральне число. 

Розв’язання. 
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1311

1715

modx

modx

modx

. З першого порівняння: ,tx 11715 підставимо в друге порівняння 

 ,modt 13111715 1    ,modt 13417 1    ,modt 1344 1    ,modt 1311   ,131 21 tt   тепер 

  22 22121311715 ttx  . Підставимо в третє порівняння:  1032212 2 modt  , 

 105221 2 modt  ,  1052 modt  , tt 1052  . Маємо   ttx 221011031052212  . Отже, 

найменше натуральне число 1103. 
3) Задача з "Арифметики" Л. Магницького (1669 – 1739) [1: 314]. 
Знайти число, яке при діленні на 2 дає в остачі 1, при діленні на 3 дає в остачі 2, при діленні на 4 дає в 

остачі 3, при діленні на 5 дає в остачі 4. 
Розв'язання. Позначимо шукане число як х, тоді за умовою задачі маємо: ,qx 12 1   ,qx 23 2   

,qx 34 3   45 4  qx . Додамо до обох частин кожної рівності одиницю та отримаємо рівності: 

 ,qqx 12221 11    ,qqx 13331 22    ,qqx 14441 33    15551 44  qqx . 

Бачимо, що число 1x  ділиться на 2, 3, 4, 5. Тому найменше значення 1x  дорівнює найменшому 
спільному кратному чисел 2, 3, 4, 5, тобто 60. Звідки найменше значення х дорівнює 59. Задача має 
безліч розв’язків Zk,kx  6059 . 

Можна розв’язати задачу за допомогою порівнянь. 
 
Тема: Застосування порівнянь 
1) Задача Б. Паскаля (1623 – 1662) (загальна ознака подільності чисел) [1: 372]. 
Натуральне число а, задане в позиційній системі числення з основою  2 p,Npp , ділиться на 

число b тоді і тільки тоді, коли на нього ділиться сума добутків кожної цифри даного числа на остачу від 

ділення на b відповідних цифр розрядних одиниць  nn p,p,...,p,p, 121  . 

Розв’язання. Нехай 011 aa...aaa nn   задано в позиційній системі з основою р, тобто 

01
1

1 apa...papaa n
n

n
n  

 , і нехай при діленні p,...,p,p nn 1  на b дістанемо в остачі 

11 r,...,r,r nn  . Тобто nnnn
n

nnn
n rabqapa,rbqp  , n

n pa  ділиться на b тоді і тільки тоді, коли 

доданок nnra  ділиться на b. Аналогічно маємо для всіх доданків числа а. Отже, 

01
1

1 apa...papaa n
n

n
n  

  ділиться на b тоді і тільки тоді, коли сума 01111 ara...rara nnnn    

ділиться на b. 
2) Задача з "Арифметики" Л. Магницького (1669 – 1739) [1: 314]. 
Довести правило перевірки правильності обчислень. Знайти суму цифр доданків (множників) лівої 

частини рівності, поділити з остачею на 9, знайдені остачі додати (перемножити), отримане число знову 
поділити на 9, остачу запам’ятати. Потім знайти суму цифр правої частини рівності, поділити з остачею 
на 9. Якщо отримана остача не дорівнює остачі, яку ми запам’ятали раніше, то рівність неправильна. 

Розв'язання. Нехай перевіряється дія множення MQP  . Використаємо, що число і сума його цифр 

при діленні на 9 мають однакові остачі. Нехай число 012 aaa...aa n  задано в десятковій системі 

числення, тобто 01
2

2 101010 aaa...aa n
n  . Знайдемо різницю між числом і сумою його цифр 

   01201
2

2 101010 aaa...aaaa...a n
n

n         110110110 1
2

2 aa...a n
n  

 99999 12  aa......a
n

n . Оскільки кожний доданок має множник, що ділиться на 9, то і шукана 

різниця ділиться на 9. За допомогою порівняння можна записати так: 

 9012012 modaaa...aaaa...a nn  . Позначимо суми цифр чисел P, Q, M відповідно MQP S,S,S . 

Тоді  9modSP P ,  9modSQ Q ,  9modSSQP QP  ,  9modsSS QP  , де s – це остача при 

діленні на 9.    99 modmmodSM M  , де m – це остача при діленні на 9. Тоді якщо MQP  , то 

 9modms   або остачі при діленні на 9 рівні, інакше MQP  .Доведено. 

Зауважимо, що рівність остач не означає, що обчислення правильні. 
Приклад. Нехай після множення 7473 на 5432 отримали добуток 40593346. Сума цифр першого 

множника дорівнює 21, а другого – 14. Остачі при діленні цих чисел на 9 відповідно дорівнюють 3 і 5, їх 
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добуток – 15, остача при діленні на 9 дорівнює 6. Тепер знаходимо суму цифр добутку 34, остача при 
діленні на 9 дорівнює 7. Оскільки 76  , то добуток обчислено неправильно. 

3) Задача Лагранжа (сформульована і доведена у 1768 р.) (1736 – 1813) [1: 269]. 

Найбільша кількість чисел, які лежать між 
2

p
  і 

2

p
 (р – просте), при яких многочлен 

  01
1

1 axa..xaxaxf n
n

n
n  

  ділиться на р, не перевищує степеня многочлена. Довести. 

Розв’язання. Йдеться про кількість розв'язків порівняння    pmodxf 0 , у якого старший коефіцієнт 

na  не ділиться на р. Доведемо, що кількість його розв’язків не перевищує n. Використаємо метод 

математичної індукції. Якщо n=1, то маємо порівняння 1-го степеня  pmodaxa 001  . Оскільки 1a  не 

ділиться на р, то порівняння має 1 розв'язок, тобто твердження виконується. 
Припустимо, що твердження правильне для всіх многочленів степеня n-1, зі старшими коефіцієнтами, 

що не діляться на р. Розглянемо многочлен n-го степеня   01
1

1 axa..xaxaxf n
n

n
n  

 , де na  не 

ділиться на р, і доведемо, що кількість розв’язків порівняння    pmodxf 0  (1) не перевищує n. 

Якщо порівняння не має розв’язків, кількість розв’язків менше ніж n. Якщо ж порівняння має 
розв'язок 0x , то поділимо  xf  на 0xx  , отримаємо порівняння 

    pmodbxb...xbxx n
n 001

1
10  
 , рівносильне даному. Його розв'язки – це 0x  та розв'язки 

порівняння    pmodbxb...xb n
n 001

1
1 
 . За припущенням довільне порівняння (n-1)-го степеня має 

кількість розв’язків, що не перевищує степеня, тому кількість розв’язків порівняння (1) не більше ніж 
1+n-1, тобто не більше ніж n розв’язків. Що й треба було довести. Отже, за методом математичної 
індукції твердження доведено. 

Можна виконати доведення способом, близьким до доведення Гаусса. 
Нехай n...,,,  21  такі, що для довільного   pf,n,...,,i, ii  21 . Або i  є розв’язком порівняння 

   pmodxf 0 , тоді виконується тотожне порівняння         pmodx...xxaxf nn 021    (2). 

Нехай   – розв'язок, відмінний від i , тобто   не порівняне за модулем р з i . Підставимо у 

конгруенцію (2) x , маємо       pmod...a nn 021   , але різниці  i   не діляться на 

р, тоді pan  , що суперечить умові. Отже, порівняння не може більше ніж n розв'язків. 

4) Задача Рачинського (1836-1902) [1: 415]. 
Якщо число ділиться на 7 або на 13, то різниця кубів числа десятків та числа одиниць цього числа 

також ділиться на 7 або 13 відповідно. 
Розв’язання. Якщо nmM 10  ділиться на 7, то  7010 modnm  , а  710 modmn  , 

 7310 mod ,  73 modmn  , тоді  727 33 modmn  ,  7127 mod ,  733 modmn  , 

 7033 modnm  , тобто 33 nm   ділиться на 7. 

Якщо nmM 10  ділиться на 13, то  13010 modnm  , а  1310 modmn  ,  13310 mod , 

 133 modmn  , тоді  1327 33 modmn  ,  13127 mod ,  1333 modmn  ,  13033 modnm  , тобто 
33 nm   ділиться на 13. 

Таким чином, історичні задачі здатні виконувати різні функції: навчальну, виховну, розвивальну та 
контролюючу. Ми підтримуємо думку В. Г. Бевз, що найкраще їх застосування у вихованні та розвитку 
студентів, зокрема, розвитку логічного мислення [1: 133]. Задачі дозволяють прослідкувати за розвитком 
математичної думки, як розвиток математики впливає на метод розв’язування задачі завдяки поєднанню 
логіки навчання математики з історичним аспектом. 

Розв’язування історичних задач сприяє набуттю логічної компетентності в процесі навчання, тобто 
оволодінню практичними методами доведень та спростування тверджень. Оскільки напрямки набуття 
логічної компетентності передбачають відтворення дедуктивних доведень правильності розв’язань задач, 
проведення логічних обґрунтувань розв’язування задач, то запропоновані нами історичні задачі з теорії 
порівнянь якраз і сприяють зв’язку логічного та історичного. 

Поряд з виробленням логічної компетентності в процесі навчання історичні задачі роблять 
математику в навчальному закладі цікавою та живою. 
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Дидковская Т. В., Сверчевская И. А. Логическое и историческое при изучении сравнений 
в курсе теории чисел. 

Как действенное средство соединения логического и исторического в курсе теории чисел 
рассматриваются исторические задачи. Это задачи, предложенные выдающимися математиками и 

сохраненные историей. Именно такие задачи связывают логическое и историческое, так как 
предусматривается знакомство с деятельностью автора задачи, его способом решения, собственное 
решение, а это способствует приобретению логической компетентности. Предложено систему 

исторических задач для изучения раздела "Теория конгруэнций", являющегося сложным с точки зрения 
логических обоснований. Приведены их решения разными методами. 

Didkivs’ka T. V., Sverchevs’ka I. A. Number Theory Problems with Historical Meaning in the Future 
Pedagogues' Preparation. 

The paper focuses on historical tasks as an effective way to combine logical and historical aspects while 
studying the Number Theory course. Historical tasks were created by famous mathematicians and saved by 

history. These tasks combine logical and historical aspects by means of making acquaintance with the author's 
life and work, the author's way of solution and giving students an opportunity to find out their own way of 

solution, and thereby such tasks favour the development of logical competences. The paper suggests the system 
of notable historical tasks for studying the "Theory of Congruences" section, associated with some logical 

justification difficulties. Different ways of notable historical tasks solutions are also given. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
МОЛОДІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У статті розглянуто новітні технології навчання як засіб формування творчої особистості молоді 
інформаційного суспільства; обґрунтовано необхідність використання новітніх технологій навчання в 
умовах кардинальних змін сучасних реалій; окреслено мету інтерактивної технології навчання та 

виховання творчої особистості молоді індустріального суспільства; описано структуру впровадження 
новітніх технологій навчання в сучасний освітній процес України та надано їх характеристику. 

Нові вимоги, які висуваються державою до підготовки спеціалістів у різних галузях, зумовлюють 
пошук таких технологій навчання, які б відповідали світовому стандарту освіти, забезпечували б 
підготовку майбутніх поколінь на високому професійному рівні. Уже сьогодні помітні певні передумови 
суттєвого оновлення системи освіти. Одна з них – розвиток освітніх процесів за рахунок інноваційної 
діяльності педагогічних колективів. 

Суспільство кінця ХХ ст. часто називають інформаційним, а зміни в ньому – інформаційною 
революцією. Завдяки стрімкому розвитку комп'ютерних технологій стає реальністю те, що здавалося 
неймовірним кілька років тому – люди різних країн мають доступ до найрізноманітнішої інформації в 
будь-якій точці планети, обмінюються інформацією один з одним і навіть спілкуються в режимі 
реального часу. Створюється враження, що законом життя в наш час стає твердження Н. Вінера: "Дійсно 
жити – це означає жити, маючи в своєму розпорядженні правильну інформацію". Рівень інформаційної 
культури сучасної людини визначається багатьма критеріями: вмінням формулювати свою потребу в 
інформації, знанням загальнодоступних джерел інформації та вмінням користуватися ними, вмінням 
ефективно шукати, оцінювати, використовувати інформацію та створювати якісно нову.  

Державі належить провідна роль у формуванні інформаційного суспільства, що координує діяльність 
різних суб'єктів суспільства в процесі його становлення, сприяє інтеграції людей в нове інформаційно-
технологічне оточення, розвитку галузей інформаційної індустрії, забезпеченню прогресу демократії і 
дотримання прав особистості в умовах інформаційного суспільства. 

Вплив інформаційного суспільства на культуру виявляється в масштабних змінах культури виробництва, 
бізнесу, організації роботи, дозвілля, споживання. Ці зміни зумовлені швидким процесом об'єктивізації 
інформації і знань, можливостями їх передачі у вигляді технологій через телекомунікації широким верствам 
населення, а також виникненням нових видів діяльності, заснованих на використанні знань. 

Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, яка спроможна забезпечити зростання потреби 
споживача, та виробника матеріальних і духовних благ. Перехід до інформаційного суспільства 
кардинально змінює положення освіти.  

Для молодих людей інформаційні технології відкривають доступ до інформації, а значить, знань, 
дають абсолютно нові можливості для набуття професійних знань та творчості, залучають до цінностей 
світової культури. Тому формування інформаційної культури підростаючого покоління – дуже важливе 
завдання. Сьогодні у зв'язку із прискоренням процесу інформатизації суспільства системою освіти 
ставиться нова мета – формування в молоді стилю мислення, адекватного вимогам сучасного 
інформаційного суспільства, виховання інформаційного світогляду. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти мета державної освітньої політики щодо освіти 
полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина 
України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя. 

Сучасні тенденції гуманізації та гуманітаризації освіти спрямовані на гармонійний розвиток людини. 
Сучасний навчально-творчий процес вимагає впровадження новітніх технологій. Одним із нових 
напрямків є робота з персональним комп’ютером та використання його можливостей у навчальному та 
виховному процесі. 

ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість 
людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального 
значення. Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому 
широке запровадження новітніх технологій у процесі навчання є важливим завданням педагогів. Досвід 
переконує, що новітні технології сприяють не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей молодої 
людини, їх застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити навчання 
більш наочним і цікавим. Використання інформаційно-ком’ютерних технологій сприяє тому, що за 
короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне 
сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо. 
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Згідно "Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", 
затверджених Законом України від 9 січня 2007 року, однією з основних цілей розвитку інформаційного 
суспільства в Україні є забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, 
шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно 
розвиненої особистості [1]. 

Звернення до інтерактивних технологій зумовлено новими завданнями, які поставлені перед 
системою освіти країни: формування активної, діяльної, творчої, конкурентоспроможної особистості. 
Розв’язати це завдання в межах старої організаційно-методичної інформативної системи неможливо. 
Одним із інноваційних підходів, здатним формувати активну, творчу, самодостатню особистість, 
виступає інтерактивне навчання, яке реально забезпечує перехід від педагогіки знаннєвої до 
розвивальної, до опанування молодою людиною умінь і навичок, саморозвитку особистості. 

Інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального та виховного процесу, за якої 
неможлива неучасть учнів чи студентів у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії 
всіх його учасників у процесі навчального пізнання: або кожен має конкретне завдання, за яке він 
повинен публічно прозвітувати, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед 
групою завдання [2: 23-24]. 

Мета нашого наукового дослідження полягає у виявленні теоретичних підходів і змісту практичної 
діяльності, а також організаційно-педагогічних умов новітніх технологій навчання як засобу формування 
творчої особистості молоді інформаційного суспільства. 

У педагогічній літературі (в дослідженнях О. Пометун, Л. Пироженко, О. Пєхоти, Н. Побірченко, 
С. Сисоєвої, Є. Селевко, П. Щербаня та інших) розкриваються теоретичні й методичні засади організації 
інтерактивного навчання, описано багато типів і форм інтерактивного навчання (за рівнем активності 
учнів чи студентів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, дидактичною метою, способами 
організації тощо). 

Проте, технології інтерактивного навчання не можна розглядати як самоціль. Їх не можна також 
абсолютизувати. Вони потребують серйозної підготовки. Головне – створення в аудиторії атмосфери 
співробітництва, порозуміння, доброзичливості, реалізація особистісно орієнтованого навчання. 

Сучасні технології навчання зорієнтовані на творчу особистість молоді, створення умов для її 
самовираження і саморозвитку. А прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням 
особливостей постіндустріального (інформаційного) суспільства зумовлює потребу в нових технологіях 
навчання. Реалізація цього прагнення збагатила педагогічну теорію і практику навчання такими 
технологіями, як особистісно орієнтована, групової навчальної діяльності, розвивального навчання, 
формування творчої особистості та багато інших. 

Метою особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в 
становленні її суб'єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні. 

Суть технології групової навчальної діяльності полягає у створенні атмосфери співпраці, 
налагодженні стосунків, пізнанні навколишнього світу. Викладач має змогу керувати навчальною 
роботою кожного учня чи студента опосередковано, через завдання, які він пропонує. 

Головна мета технології розвивального навчання – забезпечення розвитку молоді, формування 
активного, самостійного, творчого мислення, поступового переходу до самостійного навчання. 

Технологія формування творчої особистості – оволодіння високим рівнем знань, потяг до нового, 
оригінального, відкидання шаблонів. 

Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність пошуку шляхів 
виходу нашої економіки із занепаду, впровадження нових технологій – усе це потребує докорінних змін 
у системі управління виробництвом, використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих 
можливостей особистості. Лише творча особистість спроможна створювати, управляти, пропонувати 
нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних 
ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є 
одним із пріоритетних завдань сучасної освіти України. 

Система виховання покликана забезпечити кожній молодій людині можливість всебічно розвинути 
власні творчі здібності. Однак, в сучасних умовах ще не завжди педагогічний процес спрямований на 
виховання всебічно розвиненої особистості з урахуванням її духовно-творчого потенціалу. 

Інформатизація – один із головних напрямів сучасної науково-технічної революції. На її основі 
відбувається перехід до інформативного розвитку суспільства. Інформатизація освіти України – важлива 
складова навчально-виховного процесу. Вона охоплює створення, впровадження і розвиток комп’ютерно 
орієнтованого навчального середовища. Метою є підготовка підростаючого покоління до повноцінного 
життя в інформатизованій державі, підвищення якості освіти [3: 142]. 

Навчально-виховний процес варто насичувати такою творчою діяльністю, яка б сприяла повному 
задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей молодих людей, надавала їм максимальну свободу для 
творчого просування, тобто він повинен передбачати органічне поєднання професійної діяльності педагога 
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з творчими намірами і діями учнів чи студентів в єдиному пізнавально-творчому процесі. Переживання 
успіху, в той же час, викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю певного 
життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, більш чіткого усвідомлення загальної і 
часткової цілі. Внаслідок цього з'являється свідоме прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, 
самоаналізу, набуття відповідних вмінь та навичок щодо творчого розв'язання проблем [4: 8-13]. 

Ефективність роботи щодо розвитку творчої особистості значно підвищується при дотриманні таких 
психолого-педагогічних умов: 

– коли створюється емоційна, доброзичлива атмосфера у процесі виконання учнями чи студентами 
будь-яких творчих завдань; 

– коли організація діяльності молоді з розв'язання творчих завдань здійснюється з опорою на їхні 
інтереси, потреби, потенційні можливості, здібності; 

– коли вирішення творчих завдань пробуджує в кожної молодої людини дослідницьку активність, 
поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. 

Ми живемо і працюємо у час, коли у всій системі освіти йде процес переорієнтації на формування 
інноваційної особистості інформаційного суспільства. Інноваційна особистість – це, передусім, людина 
творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації. Життєвий досвід молодої людини – 
вирішальний фактор формування інноваційної особистості інформаційного суспільства; учень чи студент 
сам створює свою особистість, а вся система навчання та виховання допомагає їм виявити у собі і 
розвинути те, що їм органічно притаманне. Основне завдання педагога – шляхом використання новітніх 
технологій під час навчального і виховного процесів допомогти творчій особистості: прагнути до 
інноваційної діяльності; вміти адаптуватися до інформаційного суспільства; прагнути до 
самовдосконалення; розвивати творчі здібності; займати активну життєву позицію; розуміти суть 
новітніх технологій; вміти втілювати в життя інновації; вміти вчитися і пізнавати щось нове. 

Інформаційно-комунікаційні технології можна віднести до технологічних засобів, і вони спрямовані 
на підготовку особистості інформаційного суспільства, формування вмінь працювати з інформацією, 
розвиток комунікативних здібностей, формування дослідницьких умінь та вмінь вибору оптимальних 
рішень, забезпечення великим обсягом якісної інформації. 

Використання новітніх технологій в процесі навчання сприяє підвищенню інтересу й загальної 
мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до науково-технічного прогресу. 

Інформаційна компетентність – це інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність 
до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та 
представленнях – як в традиційній, друкованій, так і в електронній формі; здатності щодо роботи з 
комп’ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями, та здатності щодо застосування їх у 
професійній діяльності та повсякденному житті. 

Формування інформаційної компетентності здійснюється за допомогою цілого ряду факторів, одним з 
яких є зміст освіти, що містить у собі не тільки перелік навчальних предметів, але і професійні навички й 
уміння, що формуються в процесі оволодіння предметом [5: 154-160]. 

Використання комп’ютерних засобів навчання дозволяє збільшити обсяг аудіовізуальної інформації 
для засвоєння учнями чи студентами, що, у свою чергу, сприяє: розвитку їхнього мислення; формуванню 
системи розумових дій, здатності до самостійної творчої роботи. 

Водночас використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розвитку перцептивної 
уваги, виникненню мимовільної уваги, її зосередженості. 

Систематичне і педагогічно доцільне використання під час занять мультимедійних засобів сприяє: 
вдосконаленню сенсомоторної сфери молодої людини (сенсомоторика – взаємна координація сенсорних 
(чуттєвих) і моторних (рухових) компонентів діяльності людини); розвитку її зорової і слухової 
чутливості; формуванню вміння сприймати; розвитку спостережливості. 

Можна назвати найбільш значущі цілі, реалізація яких виправдовує введення інформаційно-
комунікаційних технологій у процес навчання. Це:  

– індивідуалізація і диференціація процесу навчання; 
– здійснення самоконтролю і самокорекції; 
– забезпечення можливостей тренажу і здійснення з його допомогою самопідготовки; 
– наочність (демонстрація динаміки процесів, що вивчаються, графічна інтерпретація досліджуваних 

закономірностей); 
– моделювання та імітація процесів, які вивчаються і досліджуються, явищ з переходом в "реальність – 

модель" і навпаки (або без переходу); 
– проведення лабораторних робіт в режимі приєднання за допомогою спеціальних пристроїв 

демонстраційного обладнання до комп'ютера; 
– створення і використання інформаційних баз даних, необхідних в навчальній діяльності, і 

забезпечення доступу до мережі інформації; 
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– посилення мотивації навчання (за рахунок відображення засобів програм, або вміщення в неї 
ігрових ситуацій); 

– формування стилю мислення, уміння приймати варіанти розв'язання (за рахунок систематичної 
логічної послідовності всіх операцій); 

– розвиток творчих здібностей особистості (за рахунок можливостей керувати пізнавальною 
діяльністю молодих людей) [6]. 

Нарешті, надзвичайно важливою є реалізація потенційної ефективності інформатизації в самій сфері 
освіти. Світовий та вітчизняний досвід вказують на можливість суттєво змінити на краще зміст і форми 
навчального процесу, впровадити в освіту нові інформаційні технології, що сприяє вирішенню завдань 
інтенсифікації та індивідуалізації навчання, формуванню пізнавальних здібностей молодих людей, 
формуванню творчої особистості, поліпшенню організації навчального процесу, реального забезпечення 
права всіх громадян на отримання повноцінної освіти. Особливістю розвитку системи освіти на 
сучасному етапі є її випереджальний, індивідуально-орієнтований, творчий характер, що забезпечує 
єдність загального та професійного розвитку фахівця. Найважливішими засобами вирішення даного 
завдання є гуманітаризація і інформатизація виховно-освітнього процесу, використання сучасних 
педагогічних та комп'ютерних технологій [7: 18-20]. 

Сучасні новітні технології забезпечують не тільки доступ до практично необмеженого обсягу 
інформації, але й дозволяють здійснювати її аналітичну обробку. Таким чином, вони представляють один 
із засобів розвитку навчальної, пізнавальної, дослідницької та творчої діяльності і в поєднанні з 
традиційними технологіями, методами і засобами, забезпечують умови для навчання грамотного фахівця 
в будь-якій області. 

Вищесказане дозволяє зробити висновок: інформаційна технологія виступає як система, складовими 
якої є учасники педагогічного процесу та система теорій, ідей, засобів і методів організації навчальної 
діяльності для ефективного вирішення проблем, що охоплюють усі аспекти засвоєння знань і формування 
практичних навичок, а також забезпечує формування творчої особистості; інформаційні технології 
спонукають до постійної самоосвіти, а сам процес навчання дає можливість відчути практичні результати. 
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Кульчицкий В. И. Новейшая технология учебы как средство формирования творческой личности 
молодежи информационного общества. 

В статье рассмотрены новейшие технологии учебы как средство формирования творческой личности 
молодежи информационного общества; обоснована необходимость использования новейшей технологии 

учебы в условиях кардинальных изменений современной реалии; очерчена цель интерактивной 
технологии учебы и воспитания творческой личности молодежи индустриального общества; описана 
структура внедрения новейшей технологии учебы в современный образовательный процесс Украины и 

предоставлена их характеристика. 

Kulchyts'kyi V. I. New Education Technologies as the Means of Forming the Creative Youth Personality of 
the Informational Society. 

The article considers the new education technologies as the means of forming the creative youth personality of 
the informational society; grounds the necessity of using the newest education technologies in the terms of 
cardinal changes of the modern realia; describes the aim of the interactive technologies of education and 

teaching the creative youth personality of the industrial society; describes the structure of implementing the new 
education technologies in the Ukraine modern educational process and gives their characteristics. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ 

У cтатті досліджено основні педагогічні шляхи формування навчально-пізнавальної активності при 
підготовці майбутніх інженерів-електриків. Використовуючи психолого-педагогічні підходи до 

активізації формування навчально-пізнавальної активності майбутніх інженерів-електриків, авторами 
розроблено електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Математичні задачі 

електропостачання". Аналіз результатів проведеного педагогічного дослідження дав змогу визначити 
позитивні якісні зміни у рівнях навчально-пізнавальної активності при засвоєнні як спеціальних, так і 

математичних знань, на які вплинуло використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Актуальність дослідження обумовлена об’єктивними потребами суспільства: в забезпеченні високої 
якості освіти, підготовці конкурентоспроможних інженерів-електриків та пошуку шляхів входження 
українських вищих навчальних закладів до міжнародного освітнього простору. Нині система освіти 
залучена до вирішення найважливіших проблем, зокрема, підвищення енергетичної безпеки держави. 
Одним із вагомих напрямів боротьби за енергетичну незалежність України є підготовка сучасної 
генерації фахівців-енергетиків. Оскільки, в нашій країні відбуваються соціально-політичні та економічні 
процеси, що істотно впливають на розвиток усіх галузей суспільного життя, в тому числі системи освіти, то 
випускники вищих навчальних закладів мають бути відповідно підготовлені до використання сучасних 
високих технологій. Над розв’язанням цього завдання працюють науковці провідних університетів, 
розробляючи різні види сертифікацій та методик інформаційної підготовки майбутніх фахівців. Це сприяє 
формуванню інтелектуального потенціалу, всебічному розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.  

В дослідженні ми виходили з того, що заклад освіти є складною, відкритою соціально-педагогічною 
системою, яка віддзеркалює наукові та соціально-економічні процеси, що відбуваються в країні, 
покликаний задовольняти потреби та інтереси кожної особистості, реалізацію її прав та обов'язків. Для 
успішного функціонування ВНЗ необхідно забезпечення не менше, як 90 % успішності та 50 % якості 
знань студентів з фундаментальних дисциплін. На практиці досягнути цей показник проблематично і в 
державних, і в комерційних ВНЗ. Низька навчально-пізнавальна активність, а отже, і успішність з 
професійних дисциплін приводить до неналежної якості засвоєння професійно-орієнтованих предметів.  

Мета роботи – дослідити шляхи формування навчально-пізнавальної активності в процесі фахової 
підготовки майбутніх інженерів-електриків. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 
1) за науковими джерелами визначити суть проблеми та означити поняття активності, потреби, 

мотиву та мети; 
2) розглянути педагогічну технологію формування навчально-пізнавальної активності в процесі 

фахової підготовки майбутніх інженерів-електриків; 
3) визначити вплив навчально-пізнавальної активністі на якість вивчення дисципліни "Математичні 

задачі електропостачання"; 
4) використовуючи теоретичні аспекти і практичний досвід, розробити й експериментально 

перевірити комплекс професійно орієнтованих засобів навчання для фахової підготовки інженерів-
електриків. 

Будь-яке психічне явище, зокрема, й активність, включене у стpуктуpу людської дiяльностi. Для того, 
щоб прогнозувати механізми формування активності майбутніх інженерів-електриків у навчанні, варто 
встановити основні взаємозв'язки та взаємодії компонентів стpуктуpи навчально-пiзнавальної дiяльностi.  

Сучасна теорія дiяльностi бере свій початок у німецькій класичній фiлософiї. Й. Гегель pозумiв 
дiяльнiсть як момент pуху, що переводить умови у предмет. Він писав: "Коли наявні всі умови, предмет 
конче повинен стати дійсним, i сам предмет є однією з умов, або, існуючи на початку лише внутpiшнiм, 
сам він є тільки деяке припущення" [1]. Хаpактеpизуючи дiяльнiсть мислення, вiн використовував 
категоpiї мети, засобу i результату. 

Для детального висвітлення проблеми необхідно розглянути систематизацію вченими загальних 
потреб людини. 

Потреби оpганiчно пов’язані з мотивацією як "системою фактоpiв, детеpмiнуючих поведінку" [2]. 
Витоки сучасних теоpiй мотивації (а їх нараховується більше десяти) знаходяться там, де зароджувалися 
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психологiчнi знання. Найбільш відомими з них є: теоpiя бiологiчних спонукань (К. Лоpенц, З. Фpейд, 
У. Макдеуголл); теоpiя оптимальної активації (П. Даффi, Д. Хебб); когнiтивнi теоpiї мотивації (Р. Боллес, 
Е. Десi, Ж. Нюттен) [3]; теоpiя мотивації дiяльностi О. Леонтьєва [4]. 

Види дiяльностi, якими займається студент, спонукаються piзноманiтними потребами. Потреба в 
знаннях формується протягом життя людини: маючи складну пpиpоду, вона вiдобpажає потребу 
суспільства у знаннях, прояви духовної активності особистості, вона народжується завдяки певним 
нейpодинамiчним процесам, формується, насамперед, в умовах навчання та виховання i виконує при 
цьому певні функції. 

За В. Iльїним [5], ми визначаємо потреби у знаннях як важливий фактор спонукання до навчання 
майбутніх інженерів-електриків, який у педагогічному пpоцесi виконує такі функції: впливає на динаміку 
перебігу психічних пpоцесiв, підвищуючи piвень психічної дiяльностi; мобiлiзує духовні сили майбутніх 
інженерів-електриків на виконання навчально-пiзнавальних завдань. Будь-яка потpеба є окpемий випадок 
виявлення конкретних внутpiшнiх суперечностей. Як компонент спpямованостi потреба є важливою 
внутpiшньою умовою розвитку особистості, що спонукає до самостійної пошукової навчально-
пiзнавальної дiяльностi майбутніх інженерів електриків та позитивно впливає на якість, глибину знань 
майбутніх фахівців, формує вміння аналізувати, систематизувати явища об'єктивної дійсності. Потpеба в 
знаннях спонукає до виpiшення проблемних ситуацій, цiлеспpямованої творчої діяльності. 

Одним із важливих питань вивчення пізнавальної потреби є проблема її розвитку. У низці праць 
педагогів i психологів, присвячених питанням розвитку, виховання, фоpмування пiзнавальної потpеби, 
пpопонується вiкова схема pозвитку (В. Мясищев, 1957; Л. Божович, 1968, 1972; Ю. Шаpов, 1971; 
О. Леонтьєв, 1972; Р. Бpант, 1973; В. Юpкевич, 1980 та iн.). 

Психологи наголошують, що пpедметом втiлення потpеби є мотив. Найбiльш плiдним, на наш погляд, 
з piзних точок зоpу на мотивацiю є таке pозумiння мотиву, пpи якому вiн pозглядається як вiдобpаження 
i прояв потpеб. Мотиви дослiджуються, в основному, у зв'язку з дiяльнiстю (С. Рубiнштейн, О. Леонтьєв, 
В. Шадpиков, Л. Божович, Є. Кузьмiн, А. Ковальов, Л. Анцифеpова, Д. Узнадзе та iн.). 

Оpiєнтуючись на такі підходи до мотивації, варто зазначити, що залежно вiд змiсту i сутностi мотивiв, 
якi спpямовують дiяльнiсть людини, є piзнi фоpми мотивацiї. Зумовлюються вони, передусім, видами 
дiяльностi (пpаця, навчання, гpа, тощо). Знання якiсних змiн, що вiдбуваються в мотивацiї навчально-
пiзнавальної дiяльностi студента, мають велике значення у pозв'язанні пpоблеми формування навчально-
пізнавальної активності майбутніх інженерів-електриків. 

У спонукальнiй пiдстpуктуpi дiяльностi ще є компонент, який не можна pозглядати окpемо вiд 
потpеби та мотиву. Це мета – уявлення суб'єкта пpо пpодукт, який задовольняє потpебу, "суб'єктивний 
обpаз бажаного pезультату дiї чи дiяльностi" [6]. Категоpiя мети у виглядi логiчної моделi фiксує бажане, 
до чого людина пpагне, що є для неї взipцем у певному видi дiяльностi, а, отже, є активним фактоpом 
людської свiдомостi [7]. 

Основною фоpмою цiлепокладання у навчально-пізнавальній дiяльностi є сприйняття навчальних завдань. 
У pезультатi цього останні пеpетвоpюються на навчальні задачі, які i розв’язує студент. Навчальне завдання – 
це система умов i вимог, якi ставляться пеpед студентом i складають змiст пpедмету його дiяльностi. Ми 
розуміємо навчальну задачу як суб'єктивне пеpеосмислення завдання, суб'єктивну мету дiї. 

Розглянуті коpоткi хаpактеpистики потреб, мотиву та мети дозволяють зробити висновок, що вiд їх 
сфоpмованостi і pеалiзацiї у дiяльностi та поведiнцi залежить активність особистостi, а їх pозвиток 
адекватний pозвитку активностi як психiчної якостi людини. Отже, активність майбутніх інженерів-
електриків у навчанні залежить вiд сфоpмованостi у них пiзнавальних потpеб, мотивiв та цiлей 
навчально-пiзнавальної дiяльностi. Навчально-пiзнавальна активність фоpмується i pеалiзується чеpез 
мотивацiйну сферу особистості: на основі пpиpодженої потреби в iнфоpмацiї; за допомогою 
педагогiчного стимулювання; чеpез мотив-iнтеpес; на основі вирішення поставлених "зовні" завдань; пpи 
творчому виpiшеннi самостійно поставлених задач. 

Однією із педагогічних проблем підготовки майбутніх інженерів-електриків є низька навчально-
пізнавальна активність при вивченні дисципліни ,"Математичні задачі електропостачання", результатом якої є 
невисокий якісний показник успішності з цієї та пов’язаних з нею дисциплін. Наші спостереження за 
студентами технічних ВНЗ підтверджують, що більшість студентів молодших курсів пам’ятають достатню 
кількість формул, правил, формулювань, навіть готових штампів розв’язання "типових" задач. Однак багато з 
них через відсутність практичних умінь не можуть використовувати ці знання у своїх міркуваннях, і, навіть не 
намагаються цього робити, оскільки не навчені самостійно розв’язувати проблеми. Тому невід’ємною 
частиною навчання у ВНЗ є самопідготовка. Як підкреслюють багато вчених, студент має стати не 
споживачем, а творчим здобувачем знань. Настала потреба перейти від передачі інформації в готовому 
вигляді до керівництва самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів, формувати в них уміння 
самостійності у здобутті знань, які необхідні їм у подальшій роботі, сформувати в них "уміння вчитися". 
Студент має отримати реальне завдання і вирішити його відповідно до майбутньої професійної діяльності. 
Для цього варто формувати навчально-пізнавальну активність майбутніх інженерів-електриків. 
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Стрімкий сучасний розвиток електротехніки зумовлює специфіку змісту спеціальних дисциплін у 
підготовці інженерів-електриків, тому лише комп’ютерна реалізація відповідного математичного апарату 
у проведенні розрахунків дає можливість розширити їх змістову частину. Впровадження системи 
прикладного математичного забезпечення у професійну підготовку саме інженерів-електриків доцільно 
здійснювати на основі інформаційних технологій, зокрема, з використанням системи комп’ютерної 
математики MathCAD. Пакети комп’ютерних програм є інструментальними засобами, які вимагають від 
студентів відповідної математичної підготовки: знання сучасних числових (наближених) методів; 
сформованості прикладних математичних навичок; вміння формалізувати інженерні задачі у вигляді 
математичних алгоритмів; вміння інтерпретувати одержані результати; наявності навичок побудови і 
дослідження математичних моделей реальних практичних завдань. 

Тому для активізації навчально-пізнавальної активності ми вирішили застосувати інформаційно-
комунікаційні технології. Перевага застосування цих методів навчання наочно проглядається у 
вирішенні всіх завдань навчання. В дидактиці – це розширення кругозору, активізація пізнавальної 
діяльності, можливість застосування знань і вмінь на практиці, формування певних вмінь і навичок у 
професійній діяльності, розвиток або прищеплення вмінь реорганізації і систематизації та інше. У 
вихованні – розвиток самостійності, активності, волі, певних позицій, моральних і світоглядних 
установок, формування вмінь роботи у колективі (керувати і підкорятись), комунікативних якостей та 
інше. Крім того, застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розвитку уваги, пам'яті, 
мовлення, мислення, творчих здібностей, вміння знаходити оптимальні і прості рішення. Вони 
дозволяють спростити залучення до норм і цінностей соціуму, адаптуватись до умов оточення, 
здійснювати контроль, саморегуляцію, навчання стосункам, психотерапії, удосконалювати вміння 
виражати свої думки, вміння слухати співрозмовника та інше. В останні роки інформаційно-
комунікаційні технології з використанням моделей, кейс-методів, ігрових форм, імітацій приймають нові 
аспекти, які відрізняються примусовою активізацією мислення (примусова активність). Студент має бути 
активним незалежно від його бажання. 

Методика використання пакетів прикладних математичних програм за умов інтегрованого вивчення 
математики та спеціальних дисциплін у підготовці інженерів-електриків полягає: у відборі таких 
прикладних задач зі спеціальних дисциплін, у змісті яких використовуються спеціальні поняття або вже 
відомі студентам, або такі, що легко означаються, чи інтуїтивно зрозумілі та математичні моделі, методи 
розв’язування яких доступні студентам; у формуванні на заняттях із математики комп’ютерних 
блокнотів, які містять приклади математичних задач (для відпрацювання навичок роботи з пакетами 
комп’ютерних програм на нескладних і доступних прикладах, що стосуються питань обчислювальної 
математики) та алгоритми розв’язування практичних завдань професійного спрямування з 
використанням пакетів MathCAD; у порівнянні традиційних та сучасних математичних методів при 
розв’язуванні прикладних задач; у включенні в навчальний процес практичних робіт із математики; у 
розробці інструкцій до розрахункової частини лабораторних робіт із спеціальних дисциплін; у 
використанні електронних підручників; в стимулюванні навчально-пізнавальної активності при 
організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Однією з основних областей вживання персональних комп’ютерів є інженерні математичні і науково-
технічні розрахунки в галузі електроенергетики. Складні обчислювальні задачі, що виникають при 
моделюванні електричних приладів, схем і процесів, можна розбити на ряд елементарних: обчислення 
інтегралів, розв’язання рівнянь і т. і. Для таких задач вже розроблені методи розв’язання, створені 
математичні системи, доступні для вивчення студентам. Роль математики в розв’язанні різноманітних 
задач зросла ще більше з появою обчислювальних машин. Варто пам’ятати, що математичними 
співвідношеннями, зокрема, диференціальними рівняннями, можна описати широкий спектр технічних 
явищ, якщо тільки прийняти певні постулати. Для розв’язання технічних задач використовують так звану 
прикладну математику, яка, на відміну від теоретичної, є наукою про відшукання і вдосконалення 
практично допустимих методів розв’язання математичних задач, що виникають поза математикою. 

Математичні розв’язки прикладних задач електроенергетики мають певну специфіку, оскільки 
математична модель реального об’єкта може описувати лише загальні (основні) риси об’єкта, а не 
претендує на його повний опис. 

При розгляді методів прикладної математики, які вивчаються в курсі "Математичні задачі 
електропостачання", варто акцентувати увагу на термінологію і характеристики умов роботи 
електричних систем. 

Синтез електроенергетичних систем і їх елементів складається з ряду задач: 
1) прогнозування системи енергопостачання та визначення можливих варіантів її розробки та їх аналіз; 
2) оптимізація варіантів; 
3) зіставлення показників ефективності варіантів. 
Математичні задачі електроенергетики об’єднують наступні розділи: методи розв’язання складних 

алгебраїчних рівнянь при матричному їх представленні; метод топологічних графів; метод теорії 
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ймовірності та математичної статистики; аналіз диференціальних рівнянь; оптимізаційні методи; методи 
математичного планування або лінійного і нелінійного програмування. 

Сучасні методи задач електроенергетики розглядають, як правило, не один об’єкт, який 
характеризується невеликою кількістю параметрів, а сукупність об’єктів із їх взаємозв’язками. Якщо 
класична математика дає відповідь на запитання "як поведе себе об’єкт за даних умов?", то сучасні 
методи – "які умови необхідно створити, щоб об’єкт вів себе так, як потрібно нам?". Використання 
сучасних методів неможливе без ЕОМ, що розширюють їх можливості, оскільки класична математика 
дозволяє вести розрахунок лише усталених режимів нескладних СЕП. 

Використовуючи психолого-педагогічні технології активізації формування навчально-пізнавальної 
активності майбутніх інженерів-електриків, авторами розроблено електронний навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "Математичні задачі електропостачання". Цей електронний ресурс призначений 
для студентів другого і третього курсу денної та заочної форми і другого курсу заочної (скороченої) 
форми навчання, які вивчають дисципліну "Математичні задачі електроенергетики". Метою створення 
ресурсу є підготовка висококваліфікованого фахівця, який досконало володіє математичними методами, 
необхідними для розв’язання енергетичних задач. Матеріали розробки відповідають вимогам існуючих 
нормативних документів. 

Електронний навчально-методичний комплекс використовується для стимулювання навчально-
пізнавальної активності при виконанні самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології" усіх форм навчання з курсу "Математичні задачі 
електропостачання". Посібник містить матеріал про використання сучасних методів математики при 
проектуванні СЕП та застосування формалізованих методів аналізу електричних кіл для визначення 
перетоків струмів та потужностей і аналізу параметрів режимів СЕП. Вказівки містять короткий опис 
математичних методів, які застосовуються в енергетиці, приклади з необхідними коментарями та 
екзаменаційні запитання, що дозволяє зацікавити студентів, активізувати їх самостійну діяльність. 

Навчальний матеріал поданий у зрозумілій і доступній для вивчення формі. Зміст розробки дозволяє 
майбутнім інженерам-електрикам оволодіти використанням програмного забезпечення для вирішення 
конкретних виробничих завдань в реальних експлуатаційних умовах. 

З метою оцінки й аналізу рівня сформованості навчально-пізнавальної активності майбутніх 
інженерів-електриків, необхідного для набуття професійних знань, виявлення особливостей їх 
професійної діяльності й на основі цього створення еталону, на досягнення якого необхідно 
спрямовувати свої зусилля при формуванні професійних знань у студентів у процесі вивчення 
професійно орієнтованих дисциплін, було проведено педагогічний експеримент, важливість якого 
полягає в тому, що при порівнянні нижчих і вищих рівнів навчальної активності ми отримуємо найбільш 
повні відомості про об'єкт дослідження. Перевірка ефективності впровадження розробленої 
інформаційно-комунікаційної технології проводилася нами з урахуванням двох основних методів: 
спочатку порівняльного методу наукового дослідження, згодом – методу факторного аналізу. В процесі 
експерименту ми дотримувалися наступних принципів: системного підходу до вивчення досліджуваного 
нами явища (в даному випадку розглядалась система навчальної діяльності студентів); імовірнісного 
підходу (оскільки психолого-педагогічні явища відносяться до випадкових, це викликає необхідність 
використовувати математичний апарат теорії імовірності та математичної статистики, зокрема, 
факторний аналіз). Вибір факторного аналізу для інтерпретації результатів експерименту не випадковий 
– оскільки важливою відмінною особливістю цього методу є те, що він дає можливість одночасно 
досліджувати велику кількість взаємозалежних змінних без припущення про "незмінність усіх інших 
умов", що так необхідно при використанні низки інших методів аналізу. У цьому велика перевага 
факторного аналізу як цінного інструменту дослідження явища, зумовленого складною різноманітністю 
зв'язків. Використання ЕОМ в факторному аналізі дозволило розв’язати складні та громіздкі практичні 
задачі, які виникають в його межах. Комп'ютерна техніка оперативно реалізувала найважливіші алгоритми 
факторного аналізу, у тому числі етапи виділення і конструювання нових штучних змінних, а також 
процедуру обертання осей координат. 

Аналіз результатів проведеного педагогічного дослідження дав змогу визначити позитивні якісні 
зміни у рівнях навчально-пізнавальної активності при засвоєнні як спеціальних, так і математичних 
знань, на які вплинуло використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, розробленого 
нами електронного ресурсу – навчально-методичного комплексу з дисципліни "Математичні задачі 
електропостачання". Зросла доступність змісту викладу професійно орієнтованого курсу "Математичні 
задачі електропостачання", яка забезпечувалася тим, що складні у професійному контексті знання були 
спрощені завдяки використанню пакетів комп’ютерної математики. Цей фактор особливо важливий у 
професійній підготовці інженерів-електриків [8]. 
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Падалко А. М., Падалко Н. И. Основные пути формирования учебно-познавательной активности 
будущих инженеров-электриков. 

В исследовании изучаются основные педагогические пути формирования учебно-познавательной 
активности при подготовке будущих инженеров-электриков. Используя психолого-педагогические 
подходы к активизации формирования учебно-познавательной активности будущих инженеров-
электриков, авторами разработан электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Математические задачи электроснабжения". Анализ результатов проведенного педагогического 
исследования позволил определить позитивные качественные изменения в уровнях учебно-

познавательной активности при усвоении как специальных, так и математических знаний, на которые 
повлияло использование информационно-коммуникационных технологий. 

Padalko A. M., Padalko N. Y. The Main Ways of Creating Educational and Cognitive Activity  
of Future Electrical Engineers. 

The study examines the main pedagogical ways of creating educational and cognitive activity in preparing 
future engineers-electricians. Using psychological and pedagogical approaches to enhance the formation of 

educational and cognitive activity of future electrical engineers, authors have developed the electronic 
educational-methodical complex on the discipline "Mathematical Problems of Power". The results analysis of 
the pedagogical research has allowed determining the positive qualitative changes in levels of educational and 

cognitive activity in mastering the specific and mathematical knowledge, on which the use of ICT has influenced. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В АВСТРІЇ 

Статтю присвячено ретроспективному аналізу становлення та розвитку системи професійної 
підготовки медичних сестер в Австрії від найдавніших часів до наших днів. Висвітлено особливості 
вищої медсестринської освіти, обґрунтовано необхідність вивчення австрійського досвіду ступеневої 
підготовки медичних сестер для оптимізації медсестринської освіти в Україні. Виявлено, що впродовж 

останнього десятиліття в Австрії проведено фундаментальні зміни у медсестринській освіті – 
впроваджено вищу освіту з медсестринства і сформовано багаторівневу систему професійної 

підготовки медичних сестер, яка відповідає міжнародним стандартам. 

Необхідність та хід реформування системи медичної освіти України, її удосконалення і підвищення 
рівня якості є однією із найважливіших соціокультурних проблем на шляху до євроінтеграції. Україна 
стала учасником Болонського процесу. Інтеграція в світовий та Європейський освітній простір, 
безперечно, є велінням часу. Рух до Європейського освітнього простору передбачає блок змін, які 
стосуються і назв предметів, і методик викладання, і оцінки знань самих студентів. Однак тільки таким 
шляхом можливо досягнути мобільності студента і викладача в сучасному освітньому просторі [1: 9]. 

З часу отримання незалежності в Україні стало можливим вивчення міжнародного досвіду, 
проведення порівняльного аналізу, що підтвердило невідповідність підготовки медичних сестер в 
Україні загальноєвропейським стандартам. Тому сьогодні дуже гостро стоїть питання реформування 
медсестринської освіти, яке дозволило б здійснювати професійну підготовку фахівців з медсестринства 
відповідно до основних принципів Болонської декларації та максимально наблизити її до рівня 
міжнародних стандартів. 

У цьому аспекті значний науковий інтерес становить вивчення особливостей професійної підготовки 
медичних сестер у навчальних закладах провідних зарубіжних країн, які мають значний досвід у 
здійсненні медсестринської освіти, зокрема в Австрії. 

У контексті нашого дослідження важливо проаналізувати основні етапи становлення і розвитку 
медсестринської освіти в Австрії. 

Отже, метою статті є проведення ретроспективного аналізу становлення і розвитку системи 
професійної підготовки медичних сестер в Австрії. 

Із часів первіснообщинного ладу дітьми, хворими та немічними старими опікувалися жінки. Жінка 
сприяла збереженню здоров’я своєї сім’ї і виконувала всі функції, які входять у коло обов’язків медичної 
сестри. Вона не мала спеціальних знань щодо особливостей догляду за хворими, а всі необхідні для 
цього навички передавались з покоління в покоління і формувались на основі власного досвіду. 

З поширенням християнства догляд за хворими і надання допомоги всім, хто її потребував, вважалося 
християнським обов’язком, проявом любові до ближнього. Служіння ближньому прирівнювалось до 
служіння Богові. Ця повинність лежала на членах різних братств, черницях і ченцях. Черницями 
називались вдови, які об’єднувались в общини при монастирях. Створювались монастирі, лікарні, 
притулки для догляду за хворими бідняками. Благочинній діяльності, в тому числі і догляду за хворими 
присвячували себе високоосвічені знатні пані. Вважається, що римлянка Паула першою запровадила 
навчання з догляду за хворими як особливого виду мистецтва [2: 5]. 

Із заснуванням лицарських орденів діяльність деяких з них обмежувалась доглядом за хворими. Вони 
опікувались прокаженими, пораненими, немічними старими людьми. Значний внесок у розвиток 
сестринської справи зробили світські ордени, які виникли в ХІ ст. Вони відкривали лікарні, діяльність 
яких полягала не так в лікуванні, як в ізоляції хворого і догляді за ним. В основному ж у середньовічній 
Австрії медичну допомогу хворим і немічним людям похилого віку надавали члени професійних цехів. 

У часи бароко з метою поліпшення медичної допомоги недужим імператриця Австрії Марія Терезія 
розпочала реформування системи охорони здоров’я. Розпочаті Марією Терезією реформи продовжив її 
син Йозеф ІІ. У 1784 році він заснував у Відні Загальну лікарню, яка мала 4 терапевтичні, 2 хірургічні і 1 
відділення венеричних захворювань. У лікарні було 111 лікарняних палат, у яких трудилось 140 
медичних працівників, до обов’язків яких входило опалювання і провітрювання лікарняних палат, 
прибирання ліжок, годування хворих і роздача їм ліків. Для роботи в лікарні не вимагалось жодної 
освіти, не було жодних правил щодо догляду за хворими. Оскільки професія медичного працівника не 
вважалась престижною, то весь персонал лікарні походив із нижчих верств населення. Медичні 
працівники жили у палатах разом зі своїми підопічними, належали до того ж соціального стану, що й 
вони; заможніші громадяни лікувались вдома [3: 76]. 
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З метою формування елементарних навичок догляду за хворими віденський лікар Максиміліан Шмідт 
у 1812 році організував курси для медперсоналу лікарні, однак вони проіснували недовго, оскільки 
більшість медпрацівників були неписьменними, що створювало значні перешкоди для їх навчання.  

З розвитком медицини зростав попит на послуги допоміжного медперсоналу. Медицина розширювала 
свою наукову базу, зросли вимоги до  компетенції медпрацівників середньої ланки, професійні обов’язки яких 
полягали у забезпеченні роботи лікаря у конкретній клінічній ситуації. Теодор Гельм, директор Загальної 
лікарні у 1859-1869 рр., організував заняття для удосконалення професійних умінь і навичок допоміжного 
медперсоналу лікарні. На цей час припадає актуалізація проблеми "фемінізації професії", оскільки із 220 
працівників допоміжного медперсоналу лише 9 осіб було чоловічої статі, всі інші – жінки [3: 81]. 

Наприкінці ХІХ ст. неоціненний внесок у розвиток медсестринської справи в Австрії зробив видатний 
австрійський хірург Теодор Більрот (1828-1894 рр.). Він розумів, що успішне лікування хворих неможливе без 
професійного догляду за ними, що, в свою чергу, породжує проблему підготовки кваліфікованого персоналу. 
Першим кроком з вирішення цієї проблеми було заснування у 1866 році Теодором Більротом і Густавом Юрі 
Спілки з підготовки медичного персоналу для догляду за хворими і пораненими.  

Стрімкий розвиток медицини підштовхнув Більрота до відкриття у 1879 році клініки, названої на 
честь крон-принца Рудольфа "Рудольфінерхаус". Клініка мала широкі можливості для надання своїм 
пацієнтам лікувальних послуг і проведення діагностичних процедур. 

Нестача медичного персоналу з догляду за хворими у Рудольфінерхаус, а також недостатня його 
кваліфікація спонукали Більрота до відкриття при клініці у 1882 році першої в Австрії школи медичних 
сестер. У школі готували помічників лікаря, тому навчання було практично орієнтоване, спрямоване на 
формування вмінь і навичок, необхідних для допомоги лікарю під час лікувальних процедур. Навчання 
здійснювалось у такій послідовності: впродовж одного тижня вивчались теоретичні дисципліни, двох 
наступних тижнів – засвоювались практичні навички, основи масажу і накладання пов’язок. Заняття 
проводили лікарі Загальної лікарні. Оскільки єдиної програми підготовки медичних сестер не було, 
кожен лікар подавав матеріал на свій розсуд. Професія помічника лікаря вважалася доволі престижною, 
тому учнями в школі були вихідці із міщанських заможних родин. Навчання тривало 3 роки. На першому 
курсі здійснювалася теоретична підготовка і засвоювались основні практичні навики з догляду за 
хворими вдома. Після закінчення другого курсу видавався диплом фахівця з догляду за хворим, після 
третього року навчання – диплом про закінчення медсестринської школи (Rudolfinnendiplom). 

Відкриття медсестринської школи дозволило організувати підготовку кваліфікованих помічників 
лікаря, однак не до кінця вирішило проблему їх нестачі. З цією метою у 1899 році при лікарні були 
організовані курси для підготовки помічників лікарів, які функціонували до 1903 року. Всього за цей 
період курси пройшли 200 слухачів. Заняття мали чітку практичну спрямованість, тривали 1 годину і 
відбувались двічі на тиждень.  

У 1904 році Віктор Муха, директор (1896-1909 рр.) Віденської Загальної лікарні, за зразком 
медсестринської школи заснував при лікарні Інститут медсестринства. Навчання в інституті тривало 2 
роки – на першому курсі здійснювалась теоретична і практична підготовка фахівців з медсестринства, а 
весь другий курс студенти проходили практику у 16 відділеннях лікарні.  

У 1913 році в Австрії функціонували 2 медсестринські школи, які мали офіційний дозвіл Міністерства 
внутрішніх справ на проведення навчальної діяльності з підготовки медичних сестер за кошти учнів.  

З розвитком медицини лікарі поступово стали більше часу приділяти науковим дослідженням, що не 
дозволяло їм постійно перебувати біля ліжка хворого. Це призвело до розширення функцій медичної 
сестри. Якщо раніше медична сестра розглядалася лише як помічниця лікаря, цілком підпорядковувалась 
йому і чітко виконувала його накази, то тепер окремі маніпуляції вона виконувала самостійно. За 2 роки 
навчання в медсестринській школі підготувати медичну сестру, яка відповідала б вимогам часу, було 
неможливо. Через різку критику дворічного навчання медсестринські школи у 1918 році перейшли на 
трирічне. Це дозволило збільшити кількість годин на теоретичне навчання, що, у свою чергу, сприяло 
підвищенню рівня практичної підготовки майбутньої медсестри. Зросла і кількість медсестринських шкіл 
– за даними австрійських дослідників історії розвитку медсестринства [3] у 1930 році в Австрії 
функціонувало 8 шкіл, де здійснювали професійну підготовку персоналу з догляду за хворими. 

До 1938 року медсестринська освіта поступово розвивалася і удосконалювалася, однак 
розпорядження Німецького рейху, яке вступило в силу цього року, знову призупинило її розвиток. Згідно 
цього розпорядження, термін підготовки медичних сестер скорочувався до півтора року. Теоретичний 
курс навчання зводився до вивчення лише трьох предметів – етики, анатомії і основ медсестринства, а 
основний акцент у підготовці медсестри ставився на формуванні найнеобхідніших практичних навичок. 
Після закінчення навчання випускники не отримували диплом про закінчення медичної школи, а лише 
посвідчення, яке дозволяло їм здійснювати професійну діяльність [4: 17]. 

У післявоєнні роки система професійної підготовки медичних сестер Австрії почала поступово 
відроджуватись. Розпочато підготовку викладачів для медсестринських шкіл. При підготовці медичних 
сестер в Австрії провідною стала запозичена в США концепція орієнтованості медсестринства на 
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пацієнта, а не на хворобу. Визначено три види професійної діяльності медичної сестри – самостійна, 
спільна з лікарем відповідальність і міждисциплінарна відповідальність. Зроблені перші спроби 
імплементації в медсестринську освіту і практику ідеї медсестринського діагнозу [3: 24]. 

Відповідно до нормативних документів міністерства охорони здоров’я Австрії 1973 року, термін 
навчання дипломованих медичних сестер за спеціальністю "дипломована медсестра загального профілю" 
і "дипломована дитяча медсестра" становив 4 роки, а "дипломована медсестра в психіатрії" – 3 роки. 

Підвищення складності сестринської справи і вимог до компетенції і професіоналізму медичних 
сестер в умовах безперервного розвитку науки і медичних технологій актуалізувало розвиток наукових 
основ медсестринства. Деякі медсестринські школи практикують розробку учнями невеликих наукових 
проектів, у яких досліджуються проблеми догляду за хворими. У 1974 році вперше законодавчо 
визначено перелік навчальних предметів при підготовці медичних сестер. В програму підготовки 
дипломованої медичної сестри введено новий навчальний предмет – основи медсестринства і наукових 
досліджень в медсестринстві і розподілено його вивчення впродовж 3 навчальних років. Таким чином, 
зроблено перший крок до виділення медсестринства із залежного підрозділу медицини у самостійну 
професію, окрему науку, яка має свою філософію, теорію, стандарти та моделі.  

Сьогодні підготовка медичних сестер в Австрії регламентується Законом про охорону здоров’я і 
догляд за хворими, який вступив в силу 1 вересня 1997 року [5] і Постановою про медсестринську освіту 
(Gesundheits- und Krankenpfleausbildungverordnung, 1999). З прийняттям нового Закону і Постанови 
здійснено реформування медсестринської освіти, в ході якого встановлено загальноприйнятий в країнах 
Європи термін підготовки дипломованої медичної сестри для всіх спеціальностей. Підготовка 
дипломованих медичних сестер здійснюється в медсестринських школах і професійних вищих 
навчальних закладах впродовж 3 років за трьома спеціальностями: "дипломована медсестра загального 
профілю", "дипломована дитяча медсестра" і "дипломована медсестра в психіатрії". 

У 1998 році розпочалась робота над Програмою підготовки медичних сестер, яка тривала до 2003 
року. Впродовж цього часу підготовлено 5 проектів Програми (1998, 1999, 2000, 2001, 2003 рр.). У 
останній редакції 2003 року Программа [6] набула чинності у всіх навчальних закладах Австрії. Така 
тривала робота над документом пояснюється оновленням змісту навчання медичних сестер, який 
повинен формуватися відповідно до сучасного уявлення європейської спільноти про мету, напрямки 
діяльності і функції сестринського персоналу, тобто сприйняття сестринської справи як самостійної, 
відмінної від лікарської професії.  

Основоположним принципом при підготовці медсестер є принцип неперервності освіти. Неперервна 
освіта створює умови для доповнення і поглиблення професійної підготовки медичних сестер, забезпечує 
можливість переходу фахівця до нового рівня професійної компетенції і творчої інтенсифікації цих переходів. 

З 2005 року в Австрії інтенсивно розвивається система вищої медсестринської освіти. Підготовка 
медичних сестер з вищою освітою здійснюється за принципом ступеневості: бакалавр медсестринства – 
магістр медсестринства – доктор наук медсестринства. 

Ступінь бакалавра у Австрії не вважається науковим. Бакалаврат розширює можливості наступного 
працевлаштування у практичній охороні здоров’я і дозволяє досягти найвищого професійного рівня – 
Advanced Practice Nurse (APN). Медичні сестри рівня APN працюють у геріатричних, операційних 
відділеннях, а також відділеннях невідкладної допомоги тощо, тобто там, де вимагається вища кваліфікація. 
Ступінь бакалавра є необхідною умовою для здобуття наукового ступеня магістра і доктора медсестринства. 

Австрійські медичні сестри мають надзвичайно широкі можливості для професійного росту. У 2005 
році у Приватному Університеті медичних наук, медичної інформатики і техніки в Галлі (Тіроль) 
відкрито програми бакалаврату, магістратури і докторантури з медсестринства. Освіту за програмою 
бакалаврату у цьому університеті можуть продовжити лише дипломовані медичні сестри, причому 
останній рік навчання в медсестринській школі зараховуються їм як два семестри навчання в бакалавраті. 
Таким чином, вони починають програму бакалаврату з третього семестру. 

З 2006 року вищеназваний університет відкрив цілком нову програму з медсестринства для 
випускників із закінченою середньою освітою, яка має назву "комбістудії". Суть навчання полягає у 
поєднанні програми бакалаврату з підготовкою дипломованої медичної сестри. Після завершення 4-
річного навчання випускники отримують кваліфікацію дипломованої медичної сестри з медсестринства і 
ступінь бакалавра за спеціальністю "клінічна експертиза", який дає їм змогу продовжити навчання а 
магістратурі чи навіть докторантурі. 

Магістратура – вищий ступінь медсестринської освіти після бакалаврату. Навчання в магістратурі 
триває 8 семестрів. Після закінчення програми магістратури випускники отримують кваліфікацію 
медсестри-науковця. Існують різні магістерські програми з медсестринства: педагогіка в медсестринстві, 
менеджмент в медсестринстві, геріатрична і геронтологічна експертиза тощо. 

Навчання за програмою магістратури триває 2 роки. Магістерська програма вважається виконаною і 
випускникові присвоюється звання магістра, коли він здав усі модулі, випускний колоквіум і написав 
магістерську роботу. 

Найвищим у освітній градації Австрії є звання доктора наук. Починаючи з 2005 року, у медичних 
університетах Австрії введена програма докторантури з медсестринства, метою якої є дослідницька 
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робота. Шляхом написання дисертації докторанти проводять дослідження з теорії і практики мед 
сестринської діяльності. Програма з докторантури має вузькі спеціалізації – медсестринська експертиза, 
менеджмент, педагогіка і геронтологія та вважається виконаною, якщо дисертація на здобуття ступеня 
доктора наук оцінена як мінімум на "задовільно", зданий усний кваліфікаційний іспит з однієї із 
профілюючих дисциплін і два додаткові іспити. 

Таким чином, аналіз еволюції підготовки фахівців з догляду за хворими дає підстави стверджувати, що 
впродовж останнього десятиліття в Австрії проведено фундаментальні зміни у медсестринській освіті – 
впроваджено вищу освіту з медсестринства і сформовано багаторівневу систему професійної підготовки 
медичних сестер, яка відповідає міжнародним стандартам. Вивчення австрійського досвіду підготовки 
медичних сестер, зокрема з вищою освітою – бакалаврів, магістрів і докторів наук з медсестринства, 
дозволить здійснити модернізацію вітчизняної медсестринської освіти в контексті європейських вимог. 
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Паласюк Г. Б. Ретроспективный анализ становления и развития системы профессиональной 
подготовки медицинских сестёр в Австрии. 

Статья посвящена ретроспективному анализу становления и развития системы профессиональной 
подготовки медицинских сестёр в Австрии от древнейших времëн до наших дней. Раскрыты 

особенности высшего медсестринского образования, доказана необходимость изучения австрийского 
опыта степеневой подготовки медицинских сестёр для оптимизации медсестринского образования в 

Украине. Выявлено, что на протяжении последнего десятилетия в Австрии проведены 
фундаментальные изменения в медсестринском образовании – введено высшее медсестринское 
образование и сформирована многоуровневая система профессиональной подготовки медицинских 

сестер, которая соответствует международным стандартам. 

Palasiuk H. B. Retrospective Analysis of Becoming and Development the System of Nurses' Professional 
Preparation in Austria. 

The article deals with the retrospective analysis of becoming and development the system of nurses' professional 
preparation in Austria from the ancient times till now. The peculiarities of high nursing education are reflected, 

the necessity of the Austrian nurses' level preparation experience is grounded for the nursing education 
optimization in Ukraine. It is concluded that during the latest decade the fundamental changes are carried out in 

the nursing education – the high nursing education is established and multilevel system of the professional 
nursing education corresponding to the international standards is formed. 
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РОЗВИТОК АВТОНОМІЇ ШКІЛ ЯК ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ  
В УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 

У статті проаналізовано проблему посилення автономії шкіл з точки зору розвитку моделей управління 
загальною середньою освітою. Розглянуто основні шляхи запровадження автономії навчальних закладів 

– делегування їм повноважень державою, місцевим самоврядуванням або запровадження освітнього 
ваучера. Зроблено висновок, що розвиток автономії шкіл сприяє посиленню громадської складової в 

управлінні загальною середньою освітою. Визначено, що автономна школа – це модель громадянського 
суспільства, де в підростаючого покоління мають формуватися навички демократії. 

Посилення демократичних тенденцій у суспільному розвитку країни спричиняє пошук нових моделей 
управління загальною середньою освітою, в яких органічно поєднуватимуться засоби державного і 
громадського впливу. 

Дослідженню процесів участі громадськості в управлінні освітою присвячені роботи таких 
зарубіжних авторів, як Дж. Ст. Мілль, Д. Дьюї, Д. Конант, Р. Вестбрук, Е. Гутман, Е. Ентвістл, Т. Найт, 
А. Нейл, М. Барбер та ін. Це свідчить про те, що проблема залучення громадськості до управління 
освітою є актуальною не лише в Україні, а в багатьох країнах світу, має глобальний характер. 

В Україні питання оптимального поєднання державних і громадських чинників в управлінні галуззю 
досліджували В. Грабовський, І. Довбиш, Г. Єльникова, О. Зайченко, Ю. Кавун, Л. Калініна, 
М. Комарницький, С. Королюк, Г. Костюк, В. Князєв, О. Марчак та ін. 

Однак дотепер ще недостатньо повно вивчено проблему посилення автономії шкіл та її зв’язок з 
громадськими чинниками в управлінні освітою. 

Метою даної статті є аналіз розвитку автономії загальноосвітніх навчальних закладів з точки зору 
зміцнення громадської складової в управлінні загальною середньою освітою. 

Як відомо, у 80-90 роках минулого століття в багатьох країнах світу (в Новій Зеландії, Австралії, 
Великобританії, скандинавських країнах тощо) був упроваджений новий публічний менеджмент, в 
основу якого покладено ідеї комбінації механізмів ринку та технології управління приватним сектором. 

Реформи передбачали децентралізацію управління та впровадження нових управлінських моделей, 
що базуються на таких принципах, як продуктивність, ефективність, контроль за суспільними витратами, 
ріст політичного демократичного контролю, участь громадян [1; 2]. 

Нове публічне адміністрування стало актуальним і для освітніх систем, що зумовило активне 
залучення громадськості до управління освітою, делегування навчальним закладам широких 
повноважень, фінансування шкіл відповідно до кількості учнів у них тощо. 

Такі підходи успішно реалізовані в багатьох країнах у ході реформування освіти, зокрема в процесі 
розвитку автономії навчальних закладів, що пов’язано з передачею більшості освітніх повноважень від 
держави безпосередньо закладам. 

У теорії реформування освіти в більшості європейських держав школа розглядається в якості 
освітнього і життєвого простору, відносно самостійної одиниці з досить складною системою зв’язків, що 
охоплюють педагогічну, правову і фінансову діяльність. Ці три сфери освітньої установи, з одного боку, 
функціонують незалежно одна від одної, з іншого – взаємодіють між собою, створюючи умови для 
розвитку автономії закладів [3]. 

На сучасному етапі автономія навчальних закладів активно впроваджується в багатьох країнах 
Європи і США, де визнають, що державна освіта виявилася нездатною ефективно розв’язувати актуальні 
на сучасному етапі завдання. 

У Нідерландах майже всі рішення щодо управління персоналом, організації навчання, використання 
ресурсів приймаються на рівні школи – директором спільно з громадським управлінським органом. 

У країнах з розвиненими формами децентралізації, де значна частина повноважень належить 
громадам (Фінляндія, Данія, Швеція), місцеве самоврядування все більше своїх повноважень передає на 
рівень школи. Однак, самоврядні структури не усуваються від відповідальності за реалізацію освітніх 
завдань – у будь-який момент вони можуть відкликати надані школам повноваження. 

У кількох землях Німеччини з 2004 року реалізуються пілотні програми, спрямовані на збільшення 
автономії шкіл. У 2003 році розпочався процес подальшої передачі повноважень навчальним закладам у 
Литві, Люксембурзі, Румунії. У Болгарії з 2006 року школи отримали більшу незалежність в управлінні 
бюджетом одночасно з децентралізацією, яка передбачає посилення позиції громад. 

Питання надання більшої автономії школам обговорюється і в інших країнах Євросоюзу. Одним із 
шляхів реалізації цього завдання є запровадження органами самоврядування освітніх ваучерів, на яких 
ґрунтується альтернативна традиційним система фінансування шкіл. За цією системою бюджети шкіл 
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визначаються не органами влади, а кількістю дітей, які відвідують даний навчальний заклад. Обираючи 
школу, батьки спрямовують до її бюджету кошти в розмірі середньої вартості освіти одного учня, 
виділені державою на освіту дитини для даного типу закладу. Ці кошти передаються на основі освітнього 
ваучера з бюджету держави чи самоврядування до закладу, який обрали батьки дитини. Шкільний 
бюджет у цьому випадку є сумою вартості отриманих ваучерів. 

Такі підходи застосовуються у США, Польщі, інших країнах ЄС. У Словаччині ваучери 
використовувалися для фінансування позаурочних занять [4: 7-19]. 

В Україні також неодноразово робилися спроби надати школам більшої автономії. Зокрема, 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1564-р "Про першочергові заходи 
щодо забезпечення розширеної автономії загальноосвітніх навчальних закладів" Міністерству освіти і 
науки України доручалося підготувати пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, що 
регулюють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, змін стосовно розширення їх автономії з 
навчальної, економічної та фінансово-господарської діяльності. 

Однак при цьому не було враховано, що в Україні значна частина шкіл є малокомплектними, в яких 
витрати на утримання одного учня у 2-3 рази перевищують фінансовий норматив і за умови автономії 
такі школи виявилися б приреченими на закриття. Це стало однією з головних причин, чому згадане 
розпорядження Кабінету Міністрів України не було широко впроваджене в практику. 

І все ж, навіть зважаючи на існуючі проблеми, школа не повинна бути надміру керованою 
організацією, де не заохочується ініціатива, інноваційне мислення, низькими є мотивація праці і 
навчання, якість навчально-виховного процесу тощо. Для ефективної діяльності шкіл на сучасному етапі 
необхідною є спільна відповідальність та співпраця держави, органів місцевого самоврядування і 
навчальних закладів. Причому, як показує міжнародний досвід, державі достатньо лише визначити 
стандарти загальної середньої освіти і оцінити відповідність результатів навчання цим стандартам, 
оскільки батьки, платники податків, мають отримати гарантії від держави щодо якості освіти. А школа 
повинна мати право самостійно обирати програми, підручники, форми, методи і засоби навчання, а за 
великим рахунком навіть визначати структуру навчального року, тривалість семестрів, канікул тощо. Це 
стимулюватиме педколективи до творчого пошуку, застосування нових технологій, створення 
інноваційного освітнього простору. 

Крім того, для реальної автономії школам необхідно передати право вирішувати кадрові питання 
(призначення і звільнення педагогів, їх атестацію, нагородження, перепідготовку тощо) і фінансові 
(використання коштів для зміцнення матеріальної бази, проведення тендерних торгів, нарахування 
заробітної плати, встановлення надбавок працівникам тощо). 

Безперечно, для цього необхідно вносити суттєві зміни до ряду законодавчих актів, передусім, до 
Закону України "Про загальну середню освіту", стаття 26 якого саме державному органу управління 
освітою надає повноваження призначати педагогічних працівників, а стаття 45 – встановлювати на 
основі типових штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів тощо [5]. 

Значні зміни також необхідно вносити й до інших документів, зокрема до положень про 
загальноосвітній навчальний заклад, раду закладу, піклувальну раду, батьківський комітет, надавши реальні 
повноваження педагогам, батькам, громадськості у вирішенні питань розвитку навчального закладу. 

Як показує аналіз типового положення про відділ освіти районної держадміністрації [6], більшу 
частину його повноважень (за нашою пропозицією – 26 із 41 – понад 60 %) доцільно передати школам, 
залишивши державним органам питання розвитку мережі навчальних закладів в районах, контролю і 
атестації закладів тощо (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Пропозиції щодо передачі повноважень від районних відділів освіти  

до загальноосвітніх навчальних закладів 

№ 
з/п 

Завдання, які доцільно залишити для 
виконання районними відділами освіти 

Завдання, які доцільно передати для 
виконання від районного відділу освіти до 
загальноосвітніх навчальних закладів 

1. 
Визначення потреби у навчальних 

закладах, подання пропозицій щодо 
удосконалення їх мережі 

Керівництво роботою закладу 

2. 

Підготовка проектів рішень про 
закріплення за ЗНЗ території 
обслуговування, контроль виконання вимог 
щодо навчання дітей шкільного віку 

Забезпечення функціонування української 
мови як державної, надання можливостей 
вивчати рідну мову чи навчатись нею 
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№ 
з/п 

Завдання, які доцільно залишити для 
виконання районними відділами освіти 

Завдання, які доцільно передати для 
виконання від районного відділу освіти до 
загальноосвітніх навчальних закладів 

3. 

Вивчення потреб та внесення пропозицій 
щодо утворення закладів для дітей шкільного 
віку, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації 

Утворення психологічної служби 

4. 

Вивчення потреби та внесення 
пропозицій щодо утворення вечірніх шкіл, 
класів, груп з очною, заочною формою 
навчання, складання іспитів екстерном 

Координація роботи закладу, сім’ї та 
громадськості, пов’язаної з навчанням та 
вихованням дітей, організацією їх дозвілля 

5. 
Сприяння задоволенню освітніх запитів 

національних меншин, які проживають у 
районі 

Організація безоплатного перевезення 
учнів, які проживають у сільській місцевості 

6. 

Допомога у влаштуванні дітей-сиріт і 
неповнолітніх, які не мають належних умов 
виховання у сім’ях, до інтернатних закладів, 
в сім’ї під опіку, на усиновлення; захист 
особистих і майнових прав неповнолітніх  

Організація харчування дітей  

7. 
Координація роботи навчальних закладів 

щодо запобігання бездоглядності та 
правопорушенням серед неповнолітніх 

Внесення пропозицій щодо організації 
безоплатного медичного обслуговування 
школярів, здійснення оздоровчих заходів 

8. 

Організація навчання обдарованих дітей, 
внесення пропозицій про відкриття 
профільних класів, закладів нового типу, 
проведення конкурсів, олімпіад, змагань; 
створення міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів, центрів дитячої та 
юнацької творчості 

Навчально-методичне, фінансове та 
матеріально-технічне забезпечення закладу 

9. 

Видання інформаційно-методичних 
бюлетенів 

Упровадження навчальних планів і 
програм, внесення пропозицій щодо 
використання експериментальних планів і 
програм 

10. 

Погодження проектів будівництва шкіл, 
сприяння їх раціональному розміщенню, 
контроль за використанням капітальних 
вкладень  

Організація фізичного виховання, 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
роботи 

11. 
Контроль за дотриманням закладами 

державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу 
освітніх послуг 

Сприяння діяльності дитячих та 
молодіжних організацій, творчих об’єднань, 
товариств 

12. Інспектування навчальних закладів Здійснення професійної орієнтації учнів 

13. 

Атестація навчальних закладів району 
щодо реалізації освітньої діяльності та 
відповідності освітніх послуг державним 
стандартам освіти 

Дотримання правил техніки безпеки, 
протипожежної безпеки і санітарного режиму 

14. 

Подання статистичної звітності про стан і 
розвиток освіти в районі, організація, 
збирання та опрацювання інформації, 
формування банку даних 

Підготовка до нового навчального року, до 
роботи в осінньо-зимовий період, поточний та 
капітальний ремонт приміщень 

15. 
Проведення експертної оцінки статутів 

загальноосвітніх навчальних закладів 
Уведення в дію нових приміщень, 

комплектування закладу меблями, 
обладнанням, посібниками, підручниками 

16. 
 Формування замовлення на видання 

підручників, літератури, навчальних програм, 
бланків документів про освіту  

17. 
 Прогнозування потреби у педагогічних 

працівниках, аналіз стану підвищення 
кваліфікації педагогічних і керівних кадрів 
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№ 
з/п 

Завдання, які доцільно залишити для 
виконання районними відділами освіти 

Завдання, які доцільно передати для 
виконання від районного відділу освіти до 
загальноосвітніх навчальних закладів 

18. 
 Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

19. 
 Атестація педагогічних і керівних кадрів у 

межах компетенції  

20. 
 Сприяння наданню педагогічним 

працівникам пільг, соціальному захисту 
учасників навчально-виховного процесу 

21. 
 Внесення пропозицій щодо заохочення та 

нагородження працівників  

22. 
 Внесення пропозицій щодо фінансування 

закладу, аналіз використання коштів 

23. 
 Створення фонду загального 

обов’язкового навчання, залучення 
додаткових коштів 

24. 
 Інформування населення про результати 

роботи та перспективи розвитку закладу 

25. 
 Взаємодія з органами громадського 

самоврядування 

26. 
 Забезпечення розгляду звернень громадян, 

врахування позитивних пропозицій, вжиття 
заходів до усунення недоліків 

Зважаючи, що початкові і неповні середні школи у більшості випадків не в змозі самостійно 
організувати навчально-виховний процес – у них не вистачатиме для цього ні кадрових, ні фінансових 
ресурсів, підтримки батьків і громадськості, реальну автономію доцільно запроваджувати для 
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст., особливо міських. Це сприятиме зростанню конкуренції 
між навчальними закладами, і як наслідок – підвищенню якості навчання і виховання. 

Для переведення навчального закладу у статус автономного доцільно створити робочу групу, до 
складу якої увійдуть керівники закладу, педагоги, батьки, представники органів влади і місцевого 
самоврядування, громадськості, засобів масової інформації. Група має здійснити детальний аналіз 
фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів, вивчити громадську думку щодо майбутньої зміни статусу 
закладу, передбачити і запобігти можливим ризикам. На основі отриманої інформації необхідно 
визначити головні завдання, напрацювати конкретні пропозиції щодо їх вирішення та розробити план 
дій. Важливим кроком у цій роботі має стати підготовка матеріалів на сесію районної (міської) ради та 
робота з депутатським корпусом, місцевими владними структурами щодо підтримки рішення про зміну 
статусу закладу. Представникам групи потрібно взяти активну участь безпосередньо в роботі сесії. Після 
отримання позитивного рішення необхідно провести реєстрацію нового статуту закладу тощо і перейти 
до практичних кроків – здійснення кадрового, фінансового, матеріального і навчально-методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу. 

При цьому вирішення всіх важливих питань функціонування і розвитку навчального закладу 
необхідно обов’язково узгоджувати з громадськими органами управління (радою школи, педагогічною, 
піклувальною радами тощо). Це сприятиме утвердженню демократичного стилю управління закладом, 
ширшому залученню до управління школою громадськості, зміцненню зв’язків школи і сім’ї, 
покращенню умов для розкриття і врахування творчої думки педагогів. Без посилення громадської 
складової в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом забезпечити його динамічний розвиток на 
сучасному етапі, як стверджує міжнародний досвід, неможливо. 

Врешті, автономна школа – це модель громадянського суспільства, де в підростаючого покоління 
мають формуватися навички демократії. 
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Пастовенский А. В. Развитие автономии школ как фактор усиления общественной составляющей 
в управлении общим средним образованием. 

В статье проанализирована проблема усиления автономии школ с точки зрения развития моделей 
управления общим средним образованием. Рассмотрены основные пути внедрения автономии учебных 
заведений – делегирования им полномочий государством, местным самоуправлением или внедрение 
образовательного ваучера. Сделан взвод, что развитие автономии школ содействует усилению 

общественной составляющей в управлении общим средним образованием. Выяснено, что автономная 
школа – это модель гражданского государства, где у подрастающего поколения должны 

формироваться навыки демократии. 

Pastovens'kyi O. V. Schools Autonomy Development as the Factor of the Public Constituent Strengthening in 
the Secondary Education Management. 

The article analyzes the problem of schools autonomy strengthening from the point of view of the secondary 
education management models development. The basic way of autonomy introduction to the educational 

establishments is giving to them the pertinent jurisdiction by the state, local self-government or by the 
educational voucher introduction. The conclusion is made, that schools autonomy development creates the 
favourable conditions to the public constituent strengthening in the secondary education management. It is 

determined that the autonomous school is the model of the civil society where the growing generation should 
develop the democracy habits. 
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РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЇ В УМОВАХ 
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У статті розглянуто радикальні зміни у системі професійної підготовки майбутніх учителів Англії, які 
зумовлені такими зовнішніми чинниками, як інтеграційні процеси у галузі педагогічної освіти, що 
спрямовані на створення єдиного європейського простору освіти, та передбачають координацію 

стандартів підготовки вчителів в Англії з країнами Європейського Союзу, запровадження єдиних вимог 
до професійної підготовки майбутніх учителів, співпраці закладів педагогічної освіти Англії з 

аналогічними в інших країнах Європейської спільноти. 

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Англії бурхливо відбуваються процеси оновлення та 
вдосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки вчителів, у тому числі й учителів 
початкової школи. Реформування системи підготовки майбутніх учителів початкової школи триває у 
зв’язку з впливом зовнішніх чинників, до яких ми відносимо: посилення доцентрованих тенденцій, 
входження в освітній простір Європи, здійснення модернізації освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог до підвищення рівня підготовки вчителів. Для вирішення цієї проблеми необхідно 
прослідкувати вплив цих чинників на розвиток і формування системи професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи Англії з урахуванням Європейського виміру освіти.  

Дане питання розглядалося у працях Г. М. Алексевич [1], А. В. Парінова [2], А. А. Сбруєвої [3] та ін. 
Ці автори проаналізували чинники утворення та розвитку сучасної системи професійної підготовки 
майбутніх учителів Англії. 

Метою даної статі є аналіз зовнішніх чинників які вплинули на реорганізацію системи професійної 
підготовки майбутніх учителів Англії. 

У кінці ХХ – на початку ХХІ століття у Європі було прийнято і затверджено низку документів [4-6], у 
яких визначаються стратегії розвитку системи професійної підготовки вчителів у ХХІ столітті. 
Розглянемо найважливіші з цих документів більш докладно. 

Першим важливим документом, у якому йшлося про розробку єдиної стратегії в професійній 
підготовці майбутніх учителів, став "Меморандум про вищу освіту в країнах ЄС" (1991) [7]. У цьому 
документі наголошується на необхідності підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів, 
і задля цього "кожен студент має набути досвіду у різних освітніх системах країн ЄС" [7]. 

Нова трансєвропейська ініціатива в галузі професійної підготовки прозвучала у 1996 році на 
Міжнародній конференції ЮНЕСКО "Зміцнення ролі вчителів у стрімкозмінному світі", на якій 
піднімалося питання розвитку і модернізації системи підготовки вчителів. У матеріалах конференції 
зазначалося, що основною метою професійної підготовки є становлення вчителя, який зможе 
задовольнити потребу сучасного суспільства і буде спроможний виконувати такі професійні завдання: 

1) озброїти учнів високим рівнем знань мовної і числової грамотності (literacy and numeracy); 
2) сприяти передачі учням знань та традицій; 
3) розвивати здатність учнів до адаптації у сучасному стрімкозмінному суспільстві; 
4) стати прикладом для учнів; 
5) розвивати партнерські зв’язки з батьками; 
6) нести відповідальність за фізичне здоров’я учнів [4 : 14]. 
Головна мета загальноєвропейських реформ ініційованих Лісабонською стратегією (2000 р.) полягає в 

тому, щоб зробити Європейський союз найбільш конкурентоспроможною і динамічно економічною 
зоною, заснованою на знаннях. І першим кроком до цього є модернізація систем підготовки педагогічних 
кадрів у європейських країнах. Ці завдання прослідковуються в контексті Лісабонської стратегії. 

У 2001 році в межах Лісабонської стратегії було затверджено низку документів, у яких визначалися 
функції й цілі професійної підготовки вчителів. Одним із таких стратегічних документів є "Педагогічна 
освіта і підготовка 2010", у якому вміщено перелік основних вимог до освіти і професійної підготовки 
вчителів: 1) залучення молоді до педагогічної діяльності; 2) підвищення престижу професії вчителя; 3) 
реорганізація системи професійної підготовки; 4) підготовка майбутніх учителів до праці в суспільстві 
знань [8]. У цьому документі наголошується на необхідності створення Європейського виміру в змісті 
педагогічної освіти та трансформації професійних дій учителя в нових умовах. 

Отже, у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Європі було розроблено низку міжнародних правових актів, 
які є орієнтирами розвитку суспільства. Зазначені в них основні принципи педагогічної освіти та ключові 
вимоги до підготовки педагогів-європейців повинні бути введені у кожній Європейській країні як 
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системні комплекси програм та напрями діяльності з модернізації системи професійної підготовки в 
руслі Лісабонських цілей і завдань розбудови Європи Знань. 

Наступним кроком у реорганізації системи професійної підготовки майбутніх учителів стала 
прийнята Копенгагенською Європейською комісією (2002 р.) резолюція з модернізації професійної 
освіти і навчальних систем у європейських країнах, яка відома як Копенгагенська Декларація. 
Представниками Комісії зазначалося, що на сучасному етапі формування єдиного європейського 
простору найголовнішою ознакою професійної підготовки вчителя має бути її сконцентрованість на 
ідеях модернізації навчання. Для досягнення вищезазначених цілей необхідно: 

1) підвищити рівень якості й використання інноваційних підходів у підготовці майбутніх учителів; 
2) здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів відповідно до вимог ринку праці; 
3) сприяти розвитку системи професійної освіти упродовж життя [5]. 
Предметом активної дискусії теоретиків є осмислення характеристик професії "європейського 

вчителя" відповідно до "європейського виміру освіти". Складовими "європейськості" як складової 
професійної компетентності вчителя визначені: 

– європейська ідентичність. Європейський учитель є свідомим як свого національного коріння, так і 
належності до загальноєвропейської спільності народів. Його цінності зумовлюють можливості 
викладання не тільки в рамках національних програм, а й поза ними. Готовність до прийняття 
різноманітності в рамках єдності є ключовим аспектом європейської ідентичності, що без упереджень 
ставиться до світу загалом; 

– європейське знання, яке передбачає обізнаність учителя з особливостями освітніх систем інших 
країн, з освітньою політикою регіонального рівня. Вчитель повинен з повагою ставитися до своєї 
національної системи освіти і співвідносити якість її діяльності з іншими. Він повинен знати історію 
країн регіону та її вплив на розвиток сучасного європейського суспільства, бути обізнаним зі станом 
справ у Європі та у світі загалом; 

– європейський мультикультуралізм. Європейський учитель з повагою ставитися до своєї 
національної культури та інших культур, володіє навичками впевненої, однак не домінуючої, поведінки з 
представниками інших культур; 

– європейський професіоналізм. Європейський учитель має освіту, яка надає йому можливість 
викладати в будь-якій європейській країні. Він має "європейський" підхід до викладання предмета своєї 
спеціалізації та міжпредметних тем, що передбачає трактування навчального матеріалу з позицій 
європейської перспективи. Він обговорює з колегами з інших європейських країн питання змісту та 
методів викладання, запозичує досвід передових педагогічних традицій. Розвитку європейського 
професіоналізму допомагає практика розробки вищими навчальними закладами різних країн спільних 
навчальних програм та надання спільних академічних ступенів; 

– європейська громадянськість. Європейський учитель повинен жити і працювати як громадянин 
Європи, який розділяє такі цінності, як повага до прав людини, демократія, свобода. Стиль його викладання 
має сприяти формуванню автономних, відповідальних та активних майбутніх громадян Європи; 

– європейські виміри якості. Підготовка європейського вчителя передбачає наявність інструментів 
порівняння формальних ознак систем педагогічної освіти країн регіону. Засоби розвитку порівнюваності 
та прозорості систем вищої та професійної освіти, напрацьовані в рамках Болонського та 
Копенгагенського процесів, сприяють усуненню перешкод на шляху взаємовизнання кваліфікацій 
педагогічної освіти та розвитку мобільності вчителів; 

– європейська мобільність учителів, яка включає навчання за кордоном, вивчення іноземних мов, 
ознайомлення з культурами інших народів, участь у програмах організованих обмінів студентами в 
рамках ЄС, індивідуальне працевлаштування за кордоном. Європейський учитель сприяє розвитку 
мобільності учнів у межах програм ЄС, що надає додаткові можливості взаємного навчання, нового 
розуміння європейської громадянськості [9]. 

Отже, кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується євроінтеграційними процесами, спрямованими на 
розбудову єдиного освітнього світового простору. Для досягнення даної мети необхідна повна модернізація 
систем професійної підготовки країн ЄС. Великобританія стала однією з перших країн, у якій відбулася 
низка реформ з удосконалення даної системи і підвищення рівня підготовки майбутніх учителів.  

Визначення стратегічних напрямів розвитку системи професійної підготовки вчителів стало 
пріоритетом діяльності спеціальної групи європейських експертів (Working group A), яка визначила 
вимоги до формування широкого спектру нових компетентностей учителя, зумовлених змінами в 
політичному, економічному та соціальному житті сучасного європейського суспільства. Отже, 
експертами визначено наступні групи нових професійних компетентностей учителя, на формування яких 
здійснюють вплив відповідні чинники: 

1. Соціальними змінами зумовлена необхідність у формуванні таких компетентностей учителя: 
а) компетентності у сфері громадянської освіти студентів: 
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– готовність до життя в мультикультурному суспільстві, яке забезпечує рівні можливості для 
особистісного і професійного розвитку всіх громадян; 

– формування стилю життя, спрямованого на збереження навколишнього середовища; 
– сприяння соціальній рівності в сім’ї, навчанні, суспільному житті; 
– усвідомлення себе громадянином Європи та виконання функцій, що відповідають такому статусу; 
– готовність управляти власним кар’єрним розвитком; 
б) компетентності у сфері розвитку навчальних умінь студентів, необхідних для неперервної освіти в 

суспільстві знань: 
– здобуття знань, що виходять за межі обов’язкової освіти; 
– уміння будувати самостійне навчання упродовж життя; 
– уміння отримувати нову інформацію; 
– комп’ютерна грамотність; 
– креативність та інноваційність; 
– готовність до вирішення проблем; 
– комунікативні уміння; 
в) встановлення зв’язків між компетентностями, що передбачають уміння створення нових 

навчальних програм та знання предмета спеціалізації вчителя. 
2. Збільшення змін у шкільному середовищі та різноманітність учнівства визначає необхідність 

формування таких компетентностей шкільного вчителя: 
а) компетентності, які потребують урахування нових умов здійснення навчального процесу: 
– уміння співпрацювати з учнями різного соціального, культурного та етнічного походження; 
– організація навчального процесу та визначення успішності навчального процесу; 
– співпраця з учителями-професіоналами, що здійснюють навчання одного й того самого контингенту учнів; 
б) у позакласній роботі майбутній учитель має оволодіти такими компетентностями: 
– укладання нових навчальних програм, участь в організаційному розвитку школи, в розробці нових 

форм оцінювання знань учнів; 
– уміння співпрацювати з батьками учнів та іншими соціальними партнерами. 
в) майбутній учитель повинен використовувати ІКТ у навчальному процесі та в професійній практиці [9]. 
Отже, нова роль учителя є результатом складної сукупності чинників, що зумовлюють суттєві зміни в 

житті європейської спільноти. Для її досягнення необхідні дії з боку уряду як у системі професійної 
підготовки майбутніх учителів, так і в галузі педагогічної освіти.  

Після візиту євроекспертів до країн, у яких відбулися значні реформи педагогічної освіти, передусім 
до Великобританії, фахівцями було визначено критерії успішної реорганізації педагогічної освіти в 
країнах ЄС: 

– визначення вимог до навчальних програм та оцінки якості знань у навчальних педагогічних закладах; 
– контроль діяльності закладів педагогічної освіти органами державної влади; 
– підтримка урядом закладів педагогічної освіти та шкіл у здійсненні їх діяльності; 
– залучення до реформування педагогічної освіти зацікавлених сторін та визначення ефективності 

запроваджуваних змін [6]. 
Таким чином, тенденція до успішних інтеграційних процесів у системі професійної підготовки 

майбутніх учителів ставить перед урядом кожної європейської країни три завдання: по-перше, 
визначення професійних компетентностей, якими має володіти майбутній європейський учитель; по-
друге, створення умов для здобуття цих компетентностей та розвитку їх упродовж життя, по-третє, 
складання ефективних навчальних програм, спрямованих на озброєння майбутніх учителів 
професійними компетентностями. 

Враховуючи потреби розвитку нових напрямів європейського співробітництва було створено такі 
європейські організації, як Європейська Асоціація Вчителів (European Association of Teachers) та Національна 
Спілка Вчителів (National Union of Teachers), Європейська мережа політики у галузі педагогічної освіти 
(ENTEP – European Network on Teacher Policies), основна мета яких полягає у вирішенні питань організації 
єдиної стратегії професійної підготовки майбутніх учителів. Ці організації проводять міжнародні конференції, 
в яких обговорюються нові підходи до професійної підготовки педагогів. 

Проблемами професійної підготовки майбутніх учителів займається також Асоціація підготовки 
майбутніх учителів у Європі (Association for Teacher Education in Europe – ATEE), головними завданнями 
якої є: 

– забезпечення високого рівня професійної підготовки педагогів; 
– обмін досвідом щодо використання ефективних форм і методів професійної підготовки; 
– поширення передового педагогічного досвіду викладачів; 
– забезпечення співробітництва вищих педагогічних навчальних закладів у країнах Європи [10]. 
Для підвищення професійного рівня підготовки майбутніх учителів у Англії було створено Раду з 

акредитації вчителів (САТЕ). Головна мета САТЕ – створення навчальних програм для коледжів 
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університетського рівня і педагогічних відділень університетів, а також контроль їх виконання вищими 
навчальними закладами, а і відповідність програм європейському рівню.  

Ставши членом ЄС, англійський уряд почав активно залучати молодь до розбудови 
загальноєвропейського освітнього простору. У 1990 році в Англії на національній педагогічній 
конференції було прийнято рішення щодо включення курсу "Європейський вимір" до обов’язкових 
дисциплін педагогічних закладів. Основною метою курсу є поглиблення знань майбутніх учителів з 
питань розвитку країн ЄС; вивчення розвитку систем початкової, середньої та вищої освіти в різних 
країнах Європи; критичне сприйняття національного культурного стереотипу; створення умов для 
співпраці та обміну знань студентів та викладачів країн ЄС [11]. 

Окрім створення курсу "Європейський вимір", Англія брала активну участь у розробці 
трансєвропейських програм, в основу яких покладено вимоги щодо підвищення рівня професійної 
підготовки майбутніх учителів. До них належать: ЕРАЗМУС (ERASMUS), КОМЕТ (KOMETT), 
ТЕМПУС (TEMPUS). Вищезазначені програми спрямовані на розширення обміну студентів та 
викладачів між педагогічними закладами країн-членів ЄС. Велика увага приділяється оновленню 
начальних програм підготовки майбутніх учителів. 

Таким чином, Англія є активною учасницею розробки та реалізації трансєвропейських проектів. Таке 
співробітництво дає можливість підготовки мобільних учителів-європейців, здатних конкурувати на 
європейському ринку праці й задовольняти вимоги сучасного суспільства. В аналітичному документі 
ENTEP "Що означає поняття "європейський учитель?" визначено, що "європейський учитель" повинен 
мати ті ж базові професійні уміння, що і будь-який кваліфікований учитель. Насамперед, він повинен 
мати високий рівень знань з предмета спеціалізації й успішно навчати учнів [12]. Для досягнення цієї 
мети необхідна реорганізація системи професійної підготовки майбутніх учителів з урахуванням 
євроінтеграційних процесів.  

Процес реформування системи професійної підготовки майбутніх учителів Англії позначився низкою 
тенденцій, характерних для більшості європейських країн у руслі загальноєвропейських освітніх реформ: 

– врахування вимог входження до "загальноєвропейського освітнього простору"; 
– зміцнення урядового контролю за підготовкою вчителів, акцентуючи увагу на централізацію в 

розробці навчальних планів і програм; 
– стандартизація навчальних планів і програм; 
– розширення загальноосвітньої та психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів; 
– участь студентів і викладачів у дослідницьких проектах і експериментальних програмах.  
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Полищук Л. П. Реорганизация системы профессиональной подготовки учителей Англии в условиях 
формирования европейского пространства высшего образования. 

В статье рассматриваются радикальные изменения в системе профессиональной подготовки будущих 
учителей Англии, которые обусловлены такими внешними факторами, как процессы интеграции в 

сфере педагогического образования, направлены на образование единого европейского пространства и 
предвидят координацию стандартов подготовки учителей в Англии со странами Европейского Союза, 
введение единых требований к профессиональной подготовке будущих учителей, сотрудничество 
педагогических учреждений Англии с аналогичными в других странах Европейского сообщества. 

Polishchuk L. P. The System Reorganization of the Professional Teachers' Training in England in the 
Condition of the European Educational Area Formation. 

The article discovers the radical changes in the system of the professional teachers' training in England which 
dependent on such outside factors as integration in the sphere of pedagogical education and are directed on the 
integral European area formation and coordination of teachers' professional preparation standards in England 
with the countries of European Union, introduction of the integral demands to the future professional teachers' 

training, collaboration of the English pedagogical establishments with the analogous ones in the other countries 
of the European society. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті досліджено психологічні особливості музично-виконавської діяльності. Визначено зміст та 
сутність музично-виконавської діяльності, дві категорії виконавських дій музиканта. Зроблено 
висновок, що при психологічному вивченні музично-виконавської діяльності варто розглядати всю 
сукупність психічних процесів, які беруть участь у здійсненні цієї діяльності. Сам процес діяльності 
музиканта-виконавця варто починати досліджувати від знайомства з музичним твором до його 
виконання перед публікою. При вивченні психологічних особливостей концертної діяльності, варто 

розглянути питання формування готовності до публічного виступу, сценічного хвилювання, натхнення, 
створення виконавського образу музичного твору, розкриття композиторського задуму. 

Постановка проблеми. Проблема діяльності є ключовою проблемою вітчизняної психологічної 
науки. Її розробка здійснюється зусиллями провідних учених і провідних наукових колективів Росії, 
України та ін. Величезний внесок у розробку проблеми діяльності внесли психологічні школи 
С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, О. В. Петровського, Б. Г. Ананьєва, А. В. Брушлинського, 
Е. А. Клімова, В. В. Давидова, В. В. Рубцова, Р. С. Нємова, В. Д. Шадрикова та ін. На Україні цією 
проблемою займаються С. Д. Максименко, В. А. Семиченко, М. М. Фіцула та ін. Дослідженням 
музичної діяльності присвячені роботи Л. Г. Арчажникової, А. Л. Готсдинера, Л. Л. Бочкарьова, 
Т. В. Зеленкової, О. М. Олексюк, В. І. Петрушина, О. П. Рудницької, Г. С. Тарасова, Ю. А. Цагареллі, 
Г. М. Ципіна та ін. З низки зарубіжних робіт можна вказати на дослідження Д. Вреле, С. Палмера, 
Д. Міларета, В. Рібке та ін. 

Творчі взаємини між композиторами та виконавцями, в процесі історичного розвитку людства, 
знаходилися в постійному протиріччі. Питання сутності музично-виконавської діяльності залежить від 
музичного життя кожної епохи.  

Метою статті є розкриття змісту та сутності музично-виконавської діяльності, визначення 
психологічних особливостей діяльності музиканта-виконавця та його задач. 

У ''статичних'' мистецтвах (архітектурі, скульптурі та ін.) творчий процес завершується із створенням 
твору самим автором, а в ''динамічних'' видах мистецтва, до яких відноситься і музика, художній задум 
передається через інтерпретатора. Тому предметом діяльності музиканта-виконавця є художній продукт 
творчої діяльності. Музично-виконавську діяльність розглядаємо як творчий процес відтворення 
музичного твору засобами виконавської майстерності. Музикант-виконавець повинен передати художній 
задум композитора. Він відтворює нотний запис образу музичного твору та втілює його у конкретному 
звучанні. Однак в арсеналі виконавця не тільки ноти, а й звукозаписи, критична та мемуарна література, 
спогади сучасників та ін. І все ж таки головним є нотний текст музичного твору. 

Для розгляду специфіки роботи музиканта-виконавця важливим є розгляд його особливостей. По-
перше, це умовність нотного запису. Завдяки нотам точніше всього фіксується висота звуків, але вона 
допускає деякі відхилення при виконанні голосом та при виконанні на деяких інструментах. Відносною є 
фіксація тривалостей та динаміки звуків, дуже умовно визначається темп виконання, тембр та 
артикуляція. Таким чином, умовність нотного запису визначає відносну свободу для індивідуального 
розшифрування та творчої інтерпретації текста, хоча інтерпретація здійснюється в межах правил та 
загальних принципів музичного мислення, прийнятих естетичних норм.  

Інтонаційні нюанси, агогічні, динамічні та темпові відхилення, різноманітні способи 
звуковідтворення, які не зафіксовані у нотах складають комплекс виконавських засобів виразності. Ці 
засоби виразності доповнюють комплекс елементів музичної мови, які використовує композитор. 

Теоретичний аналіз змістових аспектів музично-виконавської діяльності здійснювався в роботах 
багатьох відомих музикантів, педагогів, музикознавців. У роботі Є. В. Гуренко виконавське мистецтво 
визначається як "вторична відносно самостійна художня діяльність, яка включає у себе процес 
конкретизації продукта первинної художньої діяльності" [1: 47]. 

Сутністю та основною специфічною рисою музично-виконавського мистецтва є художньо-творча 
інтерпретація музичного твору, яка ставить перед виконавцем художні завдання – розкриття, 
тлумачення, передачу художнього образу музичного твору. 

Видатний радянський педагог О. Б. Гольденвейзер акцентував на тому, що "коли ми граємо на 
фортепіано, перед нами постають важливі завдання; художньою задачею є як грати ноти. Потрібно 
уважно проаналізувати, чому саме так, а не інакше дана музична тканина даного твору; потрібно 
мислити якими рухами виконувати той чи інший уривок, щоб краще передати його характер…– усі ці 
питання повинен задати кожен виконавець-художник" [2: 179]. 
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Художня творча діяльність інтерпретатора представляє собою складний синтетичний акт, який 
складається з процесів сприйняття вже створеного здобутку мистецтва, з іншого боку, інтерпретатор як автор 
первинного продукту художньої діяльності виступає в якості творця власного твору виконавського мистецтва. 

Італійський піаніст Ф. Бузоні писав: "Складним завданням для виконавця є відкинути власні почуття 
для того, щоб втілитися в почуття самих різних індивідуальностей та звідси вивчати їх утвір". А. Корто 
уподібнював таку задачу виконавця праці Пігмаліона, який просив богів оживити статую дівчини 
Галатеї. Але він повинен був її дуже кохати. Це потрібно і музиканту-виконавцю – безмірно кохати твір, 
який він виконує. Якщо душа виконавця не дуже багата враженнями, то дива не буде. Його Галатея 
залишеться мертвою, і те що виконують скрипалі, піаністи, вокалісти буде мертвим. Для цього 
виконавцю потрібно наповнювати свою душу переживаннями, які дають театр, балет, образотворче 
мистецтво [3: 59]. 

Тому приєднуємося до думки Є. П. Крупника про художню інтерпретацію, яка є складною системою. 
Ця система вміщує дві частини: формування виконавського задуму, яке пов'язано із ціннісним 
відношенням особистості до мистецтва, та реалізацію виконавського продукту, яка є творчим актом. 
Завдання першої складової полягає у засвоєнні продукту первинної художньої діяльності та створення 
власної виконавської концепції, яка припускає здійснення реконструкції музичного твору у свідомості 
виконавця, пізнання результату цієї реконструкції та його оцінки. Завданням другої частини є здійснення 
виконавського продукту в процесі роботи та публічного виступу [1: 58]. 

Змістові аспекти інтерпретації також аналізує науковець О. Л. Готсдінер [4: 127]. Він розглядає 
інтерпретацію як творче тлумачення музичного твору та його втілення відповідно із естетичними 
принципами та індивідуальністю виконавця. Науковець особливо підкреслює, що інтерпретація не 
зводиться до професійних цінностей, вона тісно пов'язана із загальною культурою, різноманітними 
знаннями та складом мислення, які є складовими внутрішнього змісту особистості. 

Музичний образ, який звучить є синтезом творчого задуму композитора та музиканта-виконавця, 
результатом репродуктивного та продуктивного у музично-виконавській діяльності. Його зміст виступає 
у вигляді художньої мети, музичного результату. 

Т. В. Зеленкова описує структуру виконавського образу музичного твору та виокремлює три його 
компоненти: емоційний, когнітивний та діяльнісний, який вміщує уявлення про виконавські прийоми та 
способи втілення смислового змісту. Зазначені компоненти є відображенням трьох основних складових 
структури музично-виконавської діяльності: емоційної, інтелектуальної, технічної [5: 248]. 

Діяльність музиканта-виконавця здійснюється одночасно у різних формах. Вона формується та 
проявляється в практичному плані (на рівні моторних навичок та виконавської техніки), в когнітивному, 
чи теоретичному плані (на рівні інтерпретації), в комунікативному плані (на рівні комунікації із автором 
виконуємого твору та слухачами), в духовно-ціннісному плані (на рівні усвідомлення своєї діяльності в 
якості музиканта). 

Розглядаючи соціальні функції музиканта-виконавця, Ю. В. Капустін виокремлює дві сторони в 
інтерпретації музичного твору: індивідуалізацію-переосмислення твору, пов'язаного з особистим 
відношенням музиканта до того, що виконується та "переміщення" в той час, соціальне, національне 
середовище, до якого належить виконавець. Ю. В. Капустін зазначає, що окрім "специфічного" 
(художнього) впливу на аудиторію, існує "неспецифічний вплив" – просвітництво публіки, принесення їй 
задоволення, духовне збагачення слухачів [5: 248]. 

Аналізуючи змістові аспекти музично-виконавської діяльності, треба зупинитися на розгляді її 
зовнішнього практичного плану. Тому що процес виконання – це сукупність специфічних дій, головним 
чином фізичного характеру, спрямованих на об'єктивацію виконавського задуму. Для вокалістів він 
визначається оволодінням свого голосового апарату, для інструменталістів – засвоєнням музичного 
інструменту. 

Таким чином, дії музиканта-виконавця ми можемо розподілити на дві категорії: виконавські дії, 
спрямовані на реалізацію художньої інтерпретації музичного твору, та виконавські дії, які пов'язані із 
логікою музичного інструменту. 

Ці дві категорії виконавських дій відповідають наявності двох важливих задач музично-виконавської 
діяльності: здійсненню художньо-творчої інтерпретації твору мистецтва та "технічному" засвоєнню 
музичного інструмента. Очевидно, що такий розподіл виконавських дій може бути умовним, тому що в 
реальному процесі музичного виконання вони складають дві нерозривно взаємопов'язані сторони, які 
відображають діалектичну єдність та протиріччя фізичного та духовного. 

Єдності духовного та фізичного у виконанні особливо важко буває досягти молодим виконавцям в 
процесі формування музично-виконавської діяльності. Досягнення цієї єдності і є головним у процесі 
музичної освіти. 

Ця єдність виражається у функціонуванні системи: "виконавські дії – звуковий результат – художній 
образ", коли одна ланка знаходиться у повній відповідності з іншою. У цьому випадку для вирішення 
художньої задачі одразу знаходяться вірні засоби її вирішення, чи то вірний виконавський рух чи знання 
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про варіант аплікатури. Чітке функціонування такої системи є особливо актуальним у ситуаціях, 
наприклад, читання нот з листа або імпровізації, коли відбувається збіг процесу діяльності та продукту 
цього процесу, коли неможливо дослідити музичний текст у зовнішньому плані, коли виключається 
репетиційна робота та можливість повторення і одразу потрібне "чисте" виконання. Актуально це і в 
іншому випадку тому, що ознакою виконавського процесу є незворотність виконавського процесу, тобто 
помилки, які допущені під час концертного виступу неможливо виправити. 

Усі розглянуті вище відмінності є характерними для зрілих виконавців. Студенти, чия виконавська 
майстерність не досягла високого рівня, не володіють всіма якостями, які характеризують виконання 
майстрів. 

У зв'язку з цим виділяють два рівня музично-виконавської діяльності, які визначають по-різному. Так, 
С. І. Савшинський пише про "формальне та художнє" виконання [7: 178]. Н. І. Перельман виокремлює 
"сферу передмистецтва" та "сферу мистецтва" та ін. Т. В. Зеленкова так характеризує ці рівні: перший з 
них визначає наявність усіх необхідних знань, умінь та навичок для повного відтворення нотного тексту. 
Цей рівень називається операційним. При цьому у розумі виконавця є присутнім образ музичного твору, 
однак цей образ – всього "percept", який необхідний для когнітивної, емоційної, моторної орієнтації в 
процесі передавання музичного тексту, але недостатній для художнього виконання. Другий рівень – 
творчий, хоч і спирається на перший, але принципіально до нього не зводиться: це якісно інше 
трактування авторського тексту, яке передбачає розкриття змісту музичного твору та особистості 
виконавця. Перехід на другий рівень може відбутися тільки тоді, коли гра виконавця передає художній 
образ музичного твору [8: 98]. 

Такими є основні змістові характеристики музично-виконавської діяльності, вона також має свої 
відмінності від стилю музики, яку виконують, виду виконання: виконання твору як результат роботи над 
ним, імпровізації, читання нот з листа, виконавської спеціальності та інших факторів. 

Про наявність двох стратегій роботи виконавця наголошує В. І. Петрушин. Перша з них полягає у 
створенні виконавського задуму, який буде вести за собою виконання; друга – коли пальці та руки йдуть 
попереду задуму, тоді виконання є результатом дії рук [3: 88]. У цьому випадку саме виконавський 
процес формує задум, а не реалізовує його. 

Встановлено, що такі виконавці більше піддаються стресам в процесі публічного виступу. Частіше це 
характерно для молодих виконавців, у яких розвинутий технічний апарат вирішує глибину художнього 
образу музичного твору. На жаль, такі виконавці не вміють слухати твір загалом, працювати без 
інструменту, що важливо для практичного втілення музичного твору на інструменті. 

Таким чином, стратегічний план виконання музичного твору повинен бути готовий до того як студент 
буде починати грати його. Для цього існує метод слухання себе з боку. Про важливість такого 
роздвоєння уваги вказував Ф. І. Шаляпін: "Коли я співаю, я бачу художній образ. Він завжди перед моїми 
очима. Я співаю та слухаю, дію і спостерігаю. Я ніколи не буваю на сцені один… На сцені завжди два 
Шаляпіна. Один грає, другий контролює… Я ні на жодну хвилину не втрачаю здібності та звички 
контролювати гармонію дії" [9: 211]. 

Частою помилкою молодих виконавців є захоплення особистісними переживаннями в процесі 
виконання твору. Але це захоплення повинно бути на другому плані по відношенню до почуттів автора. 
Виконавець-творець повинен відділитися від виконавця-людини і тоді виникають умови для 
нормального творчого процесу, в якому є місце самовладанню. 

У момент виконання людина повинна жити не своїми почуттями, а образами, які створив композитор. 
Видатний музикант-педагог Г. Г. Нейгауз після міжнародного конкурсу вказував молодим виконавцям на 
те , щоб на грі було написано: "Я граю Шопена", а не "Я граю Шопена" [10: 174]. 

Аналізуючи думку Г. Г. Нейгауза та систему "Композитор – твір – виконавець" можна виявити три 
підходи до створення художнього образу та його виконання. Перший полягає у виході на перший план 
особистості виконавця. Це суб'єктивний підхід. Другий – пов'язаний із підкресленням об'єктивності того, 
що виконується. Третій – досягнення єдності перших двух підходів. Музичний критик О. М. Серов, після 
прослуховування романса М. І. Глинки в авторському виконанні написав: "Велика таємниця видатних 
виконавців полягає в тому, що вони виконують зсередини свого таланту, вкладають у своє виконання 
новий світ відчуття власної душі, але при цьому залишаються об'єктивними, і це дає більше нового для 
музики" [10: 179]. Підсумовуючи слова О. М. Серова можна зробити висновок, що видатний виконавець 
може одночасно дати об'єктивну картину виконання і в той же час показати свою індивідуальність. 

Наприклад, Г. Г. Нейгауз так відзивався про гру С. Т. Ріхтера: грає він Баха чи Шостаковича, 
Бетховена чи Скрябіна, Шуберта чи Дебюссі, слухач чує живого композитора, кожен раз слухач 
занурюється у великий своєрідний світ автора. Це навіяно "ріхтеровським духом", пронизано його 
неповторною здатністю проникати у глибокі таємниці музики [10: 101]. 

Досліджуючи музично-виконавську діяльність з позиції психології, варто розглянути питання 
мотивації у здійсненні виконавської діяльності, тому що мотиваційна сфера є психологічним механізмом 
людської діяльності взагалі. 
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Музично-виконавська діяльність полімотивована, її успішність визначається внутрішньою та 
зовнішньою мотивацією. Але головною є саме виконавська мотивація, як зазначає Л. Л. Бочкарьов. Вона 
є мотивацією, пов'язаною із осягненням та творчим розкриттям композиторського задуму [6]. 

Д. К. Кирнарська мотиваційні компоненти музичної діяльності пов'язує із проявом музикальності, чи 
інтонаційного слуху, який є психологічним механізмом сприйняття та розшифруванням змістових 
параметрів музики [5: 89]. 

Наступним напрямом дослідження музично-виконавської діяльності є вивчення психічних якостей та 
властивостей музиканта, які необхідні для успішного здійснення цієї діяльності. 

Є. П. Крупнік описує комплекс особистісно-професійних якостей виконавця, через який 
розкривається внутрішній механізм художньої інтерпретації. Це діалектичний зв'язок емоційного та 
інтелектуальних початків, інтуїції та розуміння вокальної та інструментальної специфіки музики, 
сприйняття звукової інтонаційності та її взаємодія з активною реакцією на різноманітність життєвих 
вражень. Формування подібної єдності визначає цілісність особистості [5: 119]. 

У контексті нашого дослідження дуже цікавим є дослідження Ю. А. Цагареллі, яке присвячено 
виявленню професійно важливих якостей в структурі індивідуальності музиканта-виконавця. Автор 
вважає, що у діяльності музиканта-виконавця задіяні властивості, які знаходяться на усіх сходинках 
структури інтегральної індивідуальності музиканта. Кількість цих властивостей багата, а ступінь їх 
впливу на успішність професійної діяльності досить різна [11: 99-106]. 

Науковець розглядає музично-виконавську діяльність у двух аспектах: робота над твором, підготовка 
до публічного виступу, процес творчості на естраді. Робота над музичним твором, у свою чергу, включає 
у себе наступну послідовність: етап ознайомлення з музичним твором, формування виконавського 
задуму, етап втілення виконавського задуму, етап передконцертної підготовки. Етап репетиційної роботи 
Ю. А. Цагареллі описує так: створення цілісного ідеального музичного образу, який виступає в ролі 
образно-концептуальної моделі інтерпретації, робота над деталями музичного твору, створення цілісного 
музичного образу [11: 102]. 

Такий розподіл на етапи є дуже умовним, так як елементи одного етапу є присутніми в роботі іншого. 
Окрім того, виконавець повертається на наступних етапах роботи до більш ранніх. Є виконавці, в яких 
формування образу музичного твору здійснюється у вигляді цілісного процесу, який не розподіляється 
на етапи. 

У своїй роботі Ю. А. Цагареллі виокремлює професійно важливі якості музиканта-виконавця, а саме: 
музикальність, психомоторика, артистизм, психологічна надійність у концертному виступі. На наш погляд, ці 
якості є важлими та необхідними компонентами структури музично-виконавської діяльності [11: 106]. 

Краще ніж Ференц Лист неможливо висловити основну якість, яка потрібна для справжнього 
музиканта-виконавця: це бути значною людиною. Значна людина – це та людина, яка носить у собі всі 
досягнення людської культури, а не тільки музики [12: 51]. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: при психологічному вивченні музично-виконавської 
діяльності варто розглядати всю сукупність психічних процесів, які беруть участь у здійсненні цієї 
діяльності. Сам процес діяльності музиканта-виконавця варто починати досліджувати від знайомства з 
музичним твором до його виконання перед публікою. При вивченні психологічних особливостей 
концертної діяльності варто розглянути питання формування готовності до публічного виступу, 
сценічного хвилювання, натхнення, створення виконавського образу музичного твору, розкриття 
композиторського задуму. 
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Полубоярина И. И. Психологическое исследование музыкально-исполнительской деятельности. 

В статье исследованы психологические особенности музыкально-исполнительской деятельности. 
Определены ее содержание, основные категории исполнительских действий музыканта. Сделан вывод, 
что при психологическом изучении музыкально-исполнительской деятельности следует рассматривать 
всю совокупность психических процессов, которые берут участие в свершении этой деятельности. Сам 

процесс деятельности музыканта-исполнителя следует начинать со знакомства с музыкальным 
произведением к его исполнению перед публикой. При изучении психологических особенностей 

концертной деятельности следует рассматривать вопросы формирования готовности к публичному 
выступлению, сценического волнения, вдохновения, создания исполнительского образа музыкального 

произведения, раскрытия композиторского замысла. 

Poluboiaryna I. I. Psychological Study of the Musical-Performing Activity. 

The article studies the psychological peculiarities of the musical-performing activity. Its content, the main 
categories of the musician's performing activities are determined. It is concluded that while the psychological 

study of the musical-performing activity we should consider all the complex of the psycho processes taking part 
in the activity performance. The musician-performer's process itself we should start researching from the 

acquaintance with a piece of music to its performance in front of the audience. While studying the psychological 
peculiarities of the concert work we should contemplate the questions of the readiness formation to the public 

performance, scenic anxiety, inspiration, creation of the performance image of the music piece, disclosure of the 
composer's idea. 
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РЕЛІГІЙНА ТЕРПИМІСТЬ І МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ КООРДИНАТ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ  

(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНЦІВ У РОСІЇ) 

У статті проаналізовано специфіку релігійної терпимості та міжкультурного діалогу як складових 
системи ціннісних орієнтацій на прикладі їх практичного використання та формування засобами освіти 
в умовах українського освітнього простору у Російській Федерації. Крім того, побіжно згадуються 
також інші компоненти ціннісної системи (міжетнічна толерантність, етнічне взаєморозуміння 

тощо), вагомі для процесів формування цієї системи у мультикультурному суспільстві. Розглядається 
важливість формування аксіологічних компонентів (в умовах Росії) відповідно до загальноприйнятих 

міжнародних документів і декларацій. 

Постановка проблеми. У сучасному глобальному світі на зміну класичним ідеологіям приходять 
цивілізаційні світогляди – ціннісні системи, притаманні культурним спільностям людей і рівню 
культурної ідентифікації. Відтак, ідентифікація особистості поступово відбувається за ознаками 
ціннісного порядку. Для українців закордоння останнє набуває особливої актуальності в умовах 
співжиття з іншими народами і необхідністю формування такої ціннісної системи, яка дозволяє 
ефективно мотивувати свою діяльність і поведінку у багатоетнічному суспільстві. У зв’язку з цим ще 
К. Д. Ушинський стверджував, що "у основі особливої ідеї виховання у кожного народу лежить, 
звичайно, особлива ідея про людину, про те, якою повинна бути людина за розумінням народу у відомий 
період народного розвитку; кожний народ має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого 
виховання відтворення цього ідеалу в окремих особистостях" [1: 228]. 

Формування системи ціннісних орієнтацій української національної групи за кордоном, передусім, 
пов’язане з освітньо-педагогічними процесами, з навчанням і вихованням дітей. Враховуючи це, у даній 
статті ми намагаємося розглянути важливість формування складових системи ціннісних орієнтацій 
засобами освіти на прикладі українців, що постійно мешкають в умовах полікультурного простору Росії. 

Аналіз актуальних досліджень. У сучасній педагогіці звертання до проблем типології освітніх 
цінностей, пошуків ціннісних пріоритетів спостерігається досить часто. У педагогічній літературі 
пропонується чимало підходів і схем до систематизації та інтерпретації ціннісних феноменів. 

Неодноразово висвітлювали окремі проблеми педагогічної аксіології та класифікації цінностей у 
своїх працях українські та російські теоретики педагогіки та фахівці з філософії освіти – 
В. П. Андрущенко, В. П. Безпалько, І. Д. Бех, В. І. Невзоров, Г. М. Гуменюк, І. М. Дичківська, 
В. О. Огнев’юк, М. Д. Нікандров, Б. Т. Ліхачов та інші. Однак такі важливі ціннісні компоненти, як 
релігійна терпимість і міжкультурний діалог у межах функціонування закордонної етнічної (української) 
групи фактично перебувають поза науковою увагою учених. 

Метою даної статті виступає дослідження і аналіз цих компонентів ціннісної системи, а також 
розгляд можливостей їх формування засобами освіти (в умовах українського освітнього простору 
Російської Федерації). 

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою системи ціннісних координат українців у Росії 
виступає релігійна терпимість. Розвиток сучасної практики вивчення релігій (як релігієзнавчої освіти) 
у світських навчальних закладах Російської Федерації як федеральних, так і у загальнонаціональних, 
робить можливим використання тут навчально-виховного потенціалу релігієзнавчих знань, особливо 
щодо завдань дотримання принципів конфесійної терпимості. Основа релігійної терпимості стосовно 
громадян у демократичному суспільстві, яким визначає себе сучасний російський соціум, включає у себе 
як повагу до загальносуспільних релігійних ідеалів і цінностей, так і розуміння конфесійної та 
традиційної релігійної специфіки різних етнічних груп, які формують дане суспільство. Причому 
терпимість повинна виховуватися у суспільстві не на абстрагованих релігійних уявленнях про якісь 
універсальні релігійно-конфесійні форми, здатні до "об’єднавчих" суспільних процесів, а також не 
шляхом відмови від визнання особливостей етнічних релігійних проявів чи змісту національних 
традицій, а на основі залучення особистості до відповідності своїй національно-релігійній культурі, її 
духовному змісту, враховуючи при цьому сучасний досвід міжкультурної взаємодії та толерантності. 

Також необхідність включення та детермінації релігієзнавчої інформації до змісту навчально-
виховної діяльності сучасних російських шкіл, у тому числі і національних, викликана об’єктивною 
оцінкою ролі релігії в історично-культурному розвитку суспільства та у сучасних реаліях. Без таких 
знань незалежно від особистої світоглядної ідентифікації буде ускладнена також реалізація принципів 
суспільної толерантності. Наприклад, школяр буде інтегруватися у суспільство, в якому певна частина 
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шляхів діяльності національних громад або соціальних груп може бути йому абсолютно незрозумілою. 
Як результат – нерозуміння мотивів, поведінкових стереотипів, етичних, побутових і естетичних 
пріоритетів і цінностей, викликаних релігійними уявленнями інших людей, може викликати підозрілість 
і упередженість, небажану міжетнічну напругу. 

Безумовно, деякі протиріччя та несприйняття між національними та різноконфесійними групами у 
суспільстві завжди будуть зберігатися і позбавитися їх назавжди не уявляється можливим. Але знання 
про особливості релігійних культур, системи моралі, традиції інших народів, здобуті у процесі навчання 
та виховання, можуть дозволити успішніше формувати систему толерантних відносин у російському 
суспільстві. 

Релігієзнавча освіта у школі повинна бути спрямованою на знайомство дітей з релігійними 
традиціями національних груп, які мешкають у Росії. Це дозволить не лише дати загальні знання з 
релігієзнавства у контексті гуманітарної освіти, а, водночас, у подальшому більш усвідомлено будувати 
стосунки з представниками іншого етнокультурного середовища. Виховний потенціал релігійних 
культур, крім того, не зводиться лише до просвітницької ролі, а визначається своїм ціннісним фондом, 
який включає етичні, світоглядні, сімейні, традиційні, художньо-пізнавальні та інші цінності, котрі 
можуть бути задіяними повністю чи частково у суспільних відносинах – сімейних, національних, 
освітніх, соціумних. 

Сучасна Росія – полірелігійна і поліконфесійна країна, оскільки на її території репрезентовано більше 
100 релігійних напрямків. Звичайно, представники усіх віросповідань контактують і взаємодіють один з 
одним. Складний поліетнічний і багаторелігійний склад населення викликає постійну необхідність 
спрямовувати зусилля держави на підтримку поміркованих дій щодо різних релігій, конфесій, релігійних 
форм і спрямувань. Можливості реалізації релігійної терпимості у сучасній Російській Федерації 
залежать від кількох факторів, що мають практичний, теократичний і правовий характер. 

По-перше, йдеться про саме розуміння принципу релігійної терпимості, його відповідності тим 
універсальним атрибутам толерантності, які прийняті до виконання у світі. По-друге, варто говорити про 
відображення принципу терпимості у державно-правових документах і його втіленні у законодавчих 
актах, які пропонують юридичні гарантії представникам різних конфесій. По-третє, великої ваги набуває 
як існуючий рівень релігійної культури у суспільстві, так і наявність моментів цілеспрямованої та 
результативної релігієзнавчої освіти. 

Російські державні діячі неодноразово підкреслювали відповідно до загальноприйнятих міжнародних 
документів ("Загальної декларації прав людини", "Декларації про усунення всіх форм нетерпимості та 
дискримінації у зв’язку з релігією та переконаннями", "Паризької хартії" та інших) свої цілі: забезпечити 
рівність усіх релігійних об’єднань і груп перед законом, виключивши будь-які форми релігійної 
дискримінації, а також створювати умови для ситуації терпимості та взаємного співробітництва усіх 
релігійних напрямків. Такі цілі окреслені й у багатьох законодавчих документах Російської Федерації. 
Так, теза про релігійну терпимість знайшла відображення у Конституції РФ: "Держава гарантує рівність 
прав і свобод людини і громадянина незалежно від… ставлення до релігії…забороняються будь-які 
форми обмеження прав громадян за ознаками релігійної належності" (частина 2, стаття 19); 
"забороняється пропаганда…релігійної вищості" (частина 2, стаття 29). Широко питання релігійної 
терпимості трактуються також у Федеральному законі "Про свободу совісті та релігійні об’єднання" від 
26 вересня 1997 року, який включив усі основні правові норми, пов’язані з цією проблемою. 

На жаль, законодавче закріплення правових положень не завжди знаходить відповідне підтвердження 
у реальному житті. Іноді у Росії у практичній площині натрапляємо на приклади, коли релігійна 
терпимість розуміється повною міжконфесійною конвертацією релігійних цінностей за ознакою 
релігійної подібності або релігійної уніфікації: йдеться, зокрема, про міжконфесійну уніфікацію під 
егідою Російської православної церкви. Так, саме з цієї причини на російських теренах фактично відсутні 
представництва Української православної церкви Київського патріархату, автокефальної Української 
православної церкви, репрезентативно обмежені нечисленними периферійними осередками Українська 
католицька церква, Українська греко-католицька, українські форми протестантизму. У той же час, 
потреба у діяльності цих релігійних інституцій, особливо у місцях компактного проживання українських 
громад, на сьогодні досить бажана. За таких умов роль полікультурної релігієзнавчої освіти у Російській 
Федерації суттєво посилюється як у контексті федеральної та регіональної влади, так і місцевих 
громадських асоціацій та об’єднань, у тому числі українських. 

Важливим фактором формування ціннісних орієнтацій в умовах полікультурного суспільства, яким 
виступає російське, може виступати також здатність до міжкультурного діалогу (полілогу). Його 
головним змістом є надання рівних прав усім членам суспільства, незалежно від національної, релігійної 
чи мовної належності. Основою реалізації міжкультурного діалогу, як правило, виступають 
загальнолюдські цінності, насамперед, пов’язані з правами особистості. Діалог культур у пошуках 
спільних зацікавлень не може супроводжуватися нав’язуванням будь-яких штампів, поведінкових зразків 
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чи норм. При цьому фактично стверджується презумпція того, що права людини є позакультурними 
(надкультурними) формами реальності, які однаково прийнятні для усіх типів культур. 

Здатність до діалогу виступає вкрай важливою рисою особистості, оскільки діалог відкриває 
можливості для розуміння інших людей, іншої системи цінностей, інших ціннісних мотивацій тощо. У 
міжкультурному контексті діалог сприяє обміну думками, враженнями, оцінками між представниками 
різних культур і, відповідно, розвиває взаєморозуміння та взаємосприйняття. 

Важливою передумовою міжкультурного діалогу постає особистісна ідентифікація. Так, особистість 
повинна для себе чітко визначити ті рівні, на яких вона себе ідентифікує: етнічна (національна) група, 
місцевий або регіональний рівень, рівень держави, можливо, рівень наднаціонального утворення (СНД, 
Європейський Союз і т. ін.). Такий розподіл прийнятий сьогодні в усьому світі і характерно, що сучасна 
особистість схильна долучатися до різних ідентифікаційних спільностей, далеко не тільки національних. 

У сучасних умовах у межах міжкультурного діалогу збільшується кількість форм його реалізації, 
більш розмаїтим постає і формат його використання. Так, з ініціативи Ради Європи було створено Білу 
книгу з міжкультурного діалогу "Живемо разом як рівні", у роботі над якою узяли активну участь 
державні та громадські інституції Російської Федерації, у тому числі й українські громади. У цих же 
рамках останніми роками проводяться численні конференції та симпозіуми, у роботі яких задіяні 
представники різних національностей і конфесій. Наприклад, з 2002 року щорічно відбувається форум 
"Діалог цивілізацій", започаткований громадськими організаціями Росії, Греції та Індії. У листопаді 2008 
року у Татарстані працював міжнародний молодіжний форум "Міжкультурний діалог і його релігійний 
вимір", у роботі якого активну участь узяла й українська громада міста Казані. Важливого значення 
набула поява у Росії першого підручника з освіти у галузі прав людини "Компас", призначеного для 
практичного використання національними молодіжними організаціями російських регіонів. За останні 
кілька років у Російській Федерації було включено до календаря кілька пам’ятних дат, що відображають 
міжкультурні цінності: 17 лютого – День спонтанних проявів доброти; 21 травня – День культурного 
різноманіття в ім’я діалогу та розвитку; 16 листопада – День толерантності. Відзначення та 
популяризація цих дат покликані сприяти поглибленню форм міжкультурної комунікації. 

У більшості суб’єктів федерації, крім того, створені та активно функціонують центри національних 
культур. В усіх великих містах Росії у напрямку міжкультурного діалогу також проводяться дні 
національних культур, різноманітні конкурси та презентації, фестивалі, з’їзди, симпозіуми, виступи 
національних творчих колективів, діють численні волонтерські та соціальні програми. 

Однак найбільш вагомим засобом забезпечення міжкультурного діалогу може виступити 
міжкультурна освіта, здатна запропонувати широке поле знань про спільність і особливості щодо 
життя, традицій, національних смаків різних народів, навчити особистість відчувати себе позитивно, 
активно та креативно при зустрічі з носіями відмінних цінностей. 

У сучасній педагогіці можна натрапити на випадки, коли поняття "полікультурної" 
(мультикультурної) та "міжкультурної" освіти використовуються синонімічно. Але, незважаючи на 
семантичну близькість, вони висвітлюють дещо різні понятійні категорії. Так, сенс феномену 
полікультурної освіти, швидше, розкривається через поєднання категорій "культурного монізму" та 
"культурного плюралізму", які відтворюють два аспекти культурного буття – єдність (неповторність) і 
розмаїття (множинність). Полікультурна освіта спрямована на засвоєння та сприйняття обох цих аспектів 
засобами навчально-виховної діяльності. Світ полікультурної освіти – багатомірний; він передбачає 
формування особистості, готової до активного життя та діяльності в умовах інакшої (у нашому випадку – 
національно чужої) для даної особистості реальності. А це вимагає оволодіння полікультурними, 
багатовимірними, синтезованими знаннями. Напевне, особливості полікультурності і полікультурної 
освіти загалом добре розкриваються у поширених сьогодні у середовищі українців Росії лозунгах на 
кшталт: "Україно, ти нам мати, а Росія – то сестра", "Україна – наша ненька, батько наш – Башкортостан" 
тощо, що має означати одночасне сповідання кількох типів культур, мов, традицій, цінностей, досягнуте 
у результаті актуалізації засобів полікультурної освіти. 

Зміст міжкультурної освіти, так само як і полікультурної, виводить її з рамок етноцентризму, однак не 
спонукає до засвоєння цінностей іншої культури у повному об’ємі на рівні мови, ментальності, 
традиційно-звичаєвих норм тощо. Міжкультурну освіту можна розглядати у контексті: 

– розширення однокультурних норм на рівні корисного пізнання; 
– позбавлення власних стереотипів і подолання упереджень про можливі судження та дії з боку 

представників інших культур; 
– ламання міжкультурних бар’єрів і сприяння відносинам між людьми різної етнічності, культури та 

релігії; 
– навчання та спілкування між особами та громадами для взаєморозуміння та досягнення 

позитивних результатів; 
– поєднання індивідуальної відповідальності з відповідальністю перед національною чи соціальною 

громадою, народом, країною. 
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Міжкультурна освіта не повинна нав’язувати будь-яких освітніх завдань. Вона лише покликана 
навчати взаємному визнанню міжкультурних цінностей і інших взаємодій, переглядати та висвітлювати 
недооцінені культури чи мови, відстоювати та поширювати рівні можливості кожного учня на освіту та 
культурний розвиток. Безпосереднє звертання до міжкультурної освіти відбувається у випадках 
залучення до шкільного навчання дітей-мігрантів. Однак застосування міжкультурної освіти торкається 
не лише самих мігрантів, які потребують інтеграції, але й тих, хто безпосередньо інтегрує – соціальної, 
національної чи шкільної громади. У свою чергу, це вимагає спеціальної міжкультурної освітньої 
підготовки від учителів, вихователів, адміністраторів, голів і членів громад, іншого персоналу, який 
взаємодіє з мігрантами. Усі вони у рамках міжкультурної освіти повинні володіти інформацією про 
умови та правила життя у країнах, звідки прибули мігранти, про мовні особливості і т. ін., створюючи 
умови для обопільної співпраці та розуміння. Цей процес можна удосконалювати через поглиблення 
культурних і мовних знань учителів, через використання освітнього обміну, залучення до викладання 
навчальних дисциплін учителів, які походять з країни міграції. У сучасних умовах формування так званої 
"четвертої" (економічної) української міграційної хвилі на схід, переважно до Російської Федерації, дана 
проблема набуває особливої актуальності та зачіпає, насамперед, дитяче (шкільне) покоління 
переселенців. 

Іншим джерелом міжкультурної освіти можуть виступати міжкультурні книгозбірні або спеціальні 
інформаційні центри, що здатні надавати як різномовні джерела інформації, так і методичні матеріали, 
призначені для міжкультурної співпраці, навчання та викладання. 

Міжкультурна освіта – це дієвий шлях навчання різним знанням, у тому числі знайомства з 
філософськими, релігійними, сучасними молодіжними переконаннями, спосіб подолання упереджень та 
етнічного приниження, підтримка жвавого проблемного діалогу, заохочення взаємної поваги та довір’я 
через діалог. Міжкультурна освіта дозволяє звертатися до делікатних і суперечливих проблем, розширює 
можливості критичного або дискусійного ставлення щодо певних переконань, аналізувати та 
інтерпретувати інформацію. Вона здатна навчати не тільки теоретично, але й у щоденних практичних 
взаєминах поважати інші переконання та способи мислення, відмінні від своїх власних та підтримувати 
помірність у ствердженні власної національної ідентичності. 

Висновок. Таким чином, впровадження ціннісних орієнтацій значною мірою залежить від системи 
освіти, яка покликана не тільки сприяти формуванню світогляду особистості, плекати вміння у 
практичній діяльності продовжувати самостійно вчитися, розвивати критичне мислення і т. ін., але і 
формувати здатність до пізнання та засвоєння нею цінностей різних культур. Важливою тут видається і 
роль учителя-наставника, який у своїй діяльності повинен так підбирати методи та способи навчання і 
виховання, інформаційні освітні технології, щоб донести до тих, хто навчається, уявлення про 
багатомірність і багатство гуманістичних цінностей, сформувати розуміння розмаїтого їх застосування, 
складності й неоднозначності ціннісних оцінок. 
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Пономаревский С. Б. Религиозная терпимость и межкультурный диалог в системе ценностных 
координат поликультурного общества и формирование их средствами образования 

 (на примере украинцев в России). 

В статье проанализирована специфика религиозной терпимости и межкультурного диалога как 
составных системы ценностных ориентаций на примере их практического использования и 

формирования средствами образования в условиях украинского образовательного пространства в 
Российской Федерации. Кроме того, упоминаются вскользь также другие компоненты ценностной 
системы (межэтническая толерантность, этническое взаимопонимание и другие), важные для 

процессов формирования этой системы в мультикультурном обществе. Рассматривается важность 
формирования аксиологических компонентов (в условиях России) в соответствии с общепринятыми 

международными документами и декларациями. 

Ponomarevs'kyi S. B. The Religious Tolerance and Multicultural Dialogue as the Components of the 
Appreciative Coordinates of the Multicultural Society and their Formation by Means of Education  

(on the Example of Ukrainians in Russia) 

The article analyzes the peculiarities of the religious tolerance and multicultural interaction as the components 
of appreciative orientations system, taking as an example their practical usage and their formation by 

educational means in the Ukrainian schooling within Russian Federation. Moreover, some other components, 
included in the appreciative system, which are important for this system formation in the multicultural society, 

are mentioned. For instance, interethnic tolerance, mutual understanding and some other. The necessity of 
axiological components formation in Russia according to the common international, documents and 

declarations is observed. 
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті досліджено головні принципи, на яких ґрунтується діяльність викладача і студента в системі 
дизайнерської освіти. Це – теоретичні, художньо-педагогічні засади функціонування дизайн-освіти, які 
є дещо суперечливими. Здійснено обґрунтування теоретичної моделі системи професійної підготовки 

дизайнерів за принципом наступності в школі, коледжі та ВНЗ. Відокремлено й прокоментовано основні 
принципи, що характеризують навчальний процес і рівень взаємовідносин студента і педагога. 

Постановка проблеми, її зв’язок із важливими завданнями. Успішність навчання, засвоєння знань, 
формування якостей особистості фахівця істотно залежать від усвідомлення й умілого застосування 
принципів, законів і закономірностей освіти. Дослідженню закономірностей розвитку професійної освіти 
присвячені праці видатних вітчизняних педагогів (А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, 
С. Русова, П. Блонський та інші). 

Педагогічний принцип – це теоретичне узагальнення, в якому відображені усталені й перевірені 
практикою суспільні орієнтири, закономірні зв'язки, залежності організації навчально-виховного 
процесу, а також педагогічного керівництва пізнавальною, трудовою, творчою, ігровою, та іншою 
діяльністю тих, хто навчається. Принципи навчання й виховання належать до групи власне педагогічних 
закономірностей. Вони виникають і функціонують у межах навчально-виховного процесу, визначають 
позицію педагогічної майстерності викладача. Дотримання педагогічних принципів активно сприяє 
успішному вирішенню виховних суперечностей, забезпечує входження кожної особистості в розвивальне 
освітнє середовище. Сукупність принципів дозволяє схарактеризувати увесь навчальний процес, усі 
аспекти діяльності викладача і студентів. У Законі України "Про освіту" (ст. 6) чітко визначено основні 
принципи цієї галузі: загальнодоступність освітніх послуг; рівність умов щодо повної реалізації 
здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини; гуманізм, демократизм, пріоритетність 
загальнолюдських цінностей; органічний зв’язок із світовою й національною історією, культурою, 
традиціями; інтеграція навчання з наукою і виробництвом; взаємозв’язок з освітою інших країн; 
гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність і наступність системи освіти; безперервність і 
різноманітність освіти; поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті. 

Формування вітчизняної системи професійної підготовки дизайнерів (СППД) здійснюється в межах 
загального розвитку системи вищої професійної освіти за принципами, які визначені стратегією розвитку 
вітчизняної освіти й ураховують особливості професії дизайнера та здійснюються на гуманістичних засадах 
згідно концепції неперервної освіти. Принципи дизайн-освіти як вихідні положення, що визначають 
діяльність педагога і характер пізнавальної діяльності студента, становлять її теоретичну основу, але в 
інформаційному просторі відсутня однозначна світоглядна позиція щодо виокремлення певної їх 
сукупності. Дотримання передбачених Законом України принципів є обов’язковим як для всіх освітян, 
незалежно від галузі освіти і займаних посад, так і для учнів, студентів, слухачів, курсів та ін. Водночас, у 
публікаціях періодичних видань та за результатами багаторічних спостережень виявлено тенденцію 
невиконання окремих положень законодавства й ігнорування принципів навчання і виховання. 

Формулювання мети статті. Формування вітчизняної системи професійної підготовки дизайнерів 
(СППД) здійснюється в межах загального розвитку системи вищої професійної освіти за принципами, які 
визначені стратегією розвитку вітчизняної освіти й ураховують особливості професії дизайнера та 
здійснюються на гуманістичних засадах згідно концепції неперервної освіти. Принципи дизайн-освіти як 
вихідні положення, що визначають діяльність педагога і характер пізнавальної діяльності студента, 
становлять її теоретичну основу, але у дослідників немає однозначної думки щодо їх виділення і 
визначення. Дотримання передбачених Законом України принципів є обов’язковим як для всіх освітян, 
незалежно від галузі освіти і займаних посад, так і для учнів, студентів, слухачів, курсів та ін. Водночас, 
у публікаціях періодичних видань та за результатами багаторічних спостережень виявлено тенденцію 
невиконання окремих положень законодавства й ігнорування принципів навчання і виховання. У статті 
робиться спроба виокремлення, визначення і коментування основних принципів, на яких ґрунтується 
розвиток сучасної дизайн-освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Для 
моделювання системи дизайн-освіти особливе значення мають принципи інтеграції навчання з наукою і 
виробництвом; безперервності і наступності. Обґрунтування теоретичної моделі системи професійної 
підготовки дизайнерів за принципом наступності в школі, коледжі та ВНЗ вимагає докладної 
характеристики функцій, вимог і правил дотримання цих принципів у дизайн-освіті. 

Функції принципу наступності класифікують на методологічні й регулятивні, що виокремлюються в 
теорії організації цілісного процесу підготовки фахівців і відображають питання технології його 
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реалізації. До методологічних функцій відносять: системоутворюючу, тобто спроможність принципу 
наступності бути логічним центром у розвитку теорії навчання й формулювання дидактичних умов і 
правил; динамічну, тобто властивості принципу відображати закономірності динаміки педагогічного 
процесу; конструктивну, яка полягає в тому, щоб змусити взаємопов'язано працювати за трьома 
вимірами: минуле, сьогодення і майбутнє; інтегративна, яка полягає у забезпеченні цілісності 
безперервного освітнього процесу і його результатів (Б. Г. Ананьєв, А. А. Вербицький, М. А. Данилов, 
Н. В. Кузьміна, В. О. Сластьонін та ін.). 

До регулятивних функцій наступності відносять: структурно-змістову, яка відображає спрямованість 
змін у структурі й змісті взаємопов'язаного навчання, покликаного забезпечити цілісність процесу і 
результатів; субординативну, пов'язану з ієрархічною підпорядкованістю компонентів педагогічних 
систем, зміною характеру взаємозв'язків між ними, що регулює перетворення взаємодій викладання і 
навчання; координуючу, що полягає в єдності і наступності педагогічних дій викладачів 
взаємопов'язаних ланок освіти (С. Я. Батишев, С. М. Годнік, І. А. Дендебер, 3. Д. Жуковська та ін.). 

Найбільш значущими правилами реалізації принципу наступності у педагогічному проектуванні 
системи неперервної професійної підготовки та її реалізації в процесі викладання є такі: 

– розробка єдиного скоординованого навчального плану поетапної цілісної підготовки фахівців у 
коледжі і ВНЗ на основі цільової установки на формування тих якостей і видів діяльності дизайнерів, які 
диктуються соціально-економічним замовленням суспільства; 

– виділення основних етапів формування фахівця, його якостей і видів діяльності в галузі дизайн-
освіти; 

– встановлення вихідних рівнів сформованих якостей і видів діяльності майбутніх дизайнерів; 
– виявлення суперечностей між перспективою розвитку особистості дизайнера і її справжнім станом; 
– вибір оптимального поєднання методів, форм і засобів навчання з урахуванням специфіки курсу й 

особливостей контингенту студентів; 
– встановлення зв'язків між досліджуваними поняттями і попередніми знаннями й уміннями, 

використання їх у процесі формування нових понять у вирішенні професійних, педагогічних і навчально-
методичних завдань; 

– вироблення й установка на свідоме життєве і професійне самовизначення, закріплення зробленого 
раніше професійного вибору [1: 85]. 

Аналіз висвітлених вище функцій, вимог і правил принципу наступності показує, що категорія 
наступності є "логічним вузлом", своєрідним джерелом понять, що формуються щодо поняття 
"наступність". Таким чином, зазначена категорія відтворює нормативну функцію дидактики, тобто ту 
функцію дидактичних знань, яка є нормою, що регулює взаємодію діяльностей викладання і навчання, а 
також слугує "підставою" для теоретичної побудови процесу запровадження й використання нових понять і 
способів дії у певній логічній послідовності (В. С. Безрукова, С. М. Годнік, М. І. Махмутов та ін.). 

У проектуванні процесу необхідно враховувати взаємодію принципу наступності з іншими принципами 
професійної підготовки майбутніх дизайнерів: професійної спрямованості, політехнізму, інтеграції, єдності 
навчання і виховання, мотивації навчання й праці, проблемності, індивідуальності навчання. 

Будь-яка професійна школа у вирішенні різних завдань спирається на принципи, визначені за 
пріоритетністю відповідно вимог до майбутньої професії випускників, власні традиції і можливості. Не 
викликає сумніву, що зміст навчального матеріалу і методи його вивчення повинні бути науковими. 
Інакше знижується рівень викладання і засвоєння знань студентами, які не зможуть опанувати основи 
наукових знань. Звідси необхідність дотримання принципу науковості навчання як вихідного положення, 
що визначає зв'язок навчання з наукою. 

У вимогах до викладання у ВНЗ чітко сформульовано основні принципи дидактики. За умови 
достатньої психолого-педагогічної підготовки викладача-дизайнера можна стверджувати, що ці 
принципи у більшості випадків реалізуються. Однак є низка принципів, дотримання яких викликає певні 
ускладнення. Серед них виділяють принципи фундаменталізації, інтегративності, неперервності й 
ступеневості та варіативності змісту професійної освіти. Розглянемо ці принципи детальніше. 

У розвитку вітчизняної вищої школи та деяких зарубіжних країн останніми роками спостерігається тенденція 
до фундаменталізації освіти. Це пояснюється тим, що чим більше урізноманітнюється і збагачується практична 
діяльність людей, тим фундаментальнішою стає наука і тим практичнішою стає відповідна теорія. 

Фундаменталізація освіти, у тому числі й дизайнерської, є вимогою часу, цивілізаційним викликом 
освіті, на який треба відповідати. Однак, фундаментальність знань випускників професійної школи має 
органічно поєднуватися з першокласною дизайнерською підготовкою, з високою професійною 
культурою. Тому, очевидно, необхідно шукати і у побудові сучасної моделі дизайн-освіти шляхи 
"розумного поєднання фундаменталізації освіти з її професіоналізацією, а не протиставляти їх одна 
одній, шукати шляхи запобігання дегуманістичним, авторитарно-технократичним тенденціям, шляхи 
побудови української освіти на смислотвірних цінностях гуманізму" [2: 184]. 
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Фундаментальна підготовка формує у майбутнього дизайнера необхідну для його конкурентоздатності 
професійну мобільність, яка полягає в спроможності швидко опановувати нові технічні об’єкти і нові професії, а 
також задовольняти потребу в постійному підвищенні кваліфікації, що зумовлюється конкуренцією на ринку 
праці. У цьому контексті досить актуально, розробляючи систему базової підготовки студентів навчального 
закладу, виділяти ті структурні елементи, з яких складаються будь-які часткові явища. 

Принцип інтегративності. Цей синергетичний принцип застосовується у багатьох галузях. 
Елементами iнтеграцiї можуть бути тенденції в освіті [3], підходи до навчання [4], ефективність 
педагогічної практики [1] тощо. Основна ідея його застосування у дизайн-освіті полягає в інтеграції 
освітнього компоненту, мистецького (художнього) та виробничого (інженерного). При цьому, як 
зазначає В. Ф. Прусак, – вимагаються найвищі рівні інтеграції у системах "художній образ – наукове 
поняття", "раціональне – інтуїтивне", "історія – прогностика" тощо [5: 92]. Інтегрованим джерелом змісту 
дизайн-освіти в кінцевому підсумку є культура дизайнера, яка охоплює різні галузі знань, види 
діяльності людини, а також його ставлення до довкілля та інших людей. 

Принцип наступності. Ступеневість і варіативність змісту дизайн-освіти є необхідною і доцільною 
умовою неперервного навчання. Сьогодні на часі створення цілісної, перспективної програми ступеневої 
дизайнерської освіти в Україні – від різноманітних початкових форм підготовки до вищої освіти, 
аспірантури, докторантури тощо. Тут важливий зв’язок між вищими навчальними закладами різних 
рівнів акредитації одного напряму дизайнерської підготовки. 

Принципи дизайнерської освіти і діяльності виступають у вигляді сукупності вимог технічної 
естетики до проектування масової промислової продукції, або у вигляді формоутворювальних факторів, 
або в якості дизайн-продукту, але переважно всі вони орієнтовані на людські потреби. Завдяки високим 
принципам, що акумулюються в дизайн-освіті та змінам, що відбуваються у дизайнерському освітньому 
середовищі, формуються нові тенденції в естетиці дизайнерської культури. Сучасний дизайнер-
професіонал, ураховуючи весь спектр людських потреб, базується не на колишній здатності "брати від 
природи", а на можливості заповнювати те, що взято у неї. Таким чином, реалізується принцип цілісності 
особистості дизайнера і гуманізації дизайн-освіти. 

Дизайнерська діяльність як і дизайнерська освіта, заснована на принципах культуровідповідності, 
сприяє вирішенню низки проблем культури. Дизайнерська освіта формує людину за образом проектної 
культури, а сам дизайн є "випереджаючою" моделлю (праобразом, парадигмою) проектної культури [6]. 
Головне стратегічне завдання й проблема, що стоїть перед дизайн-освітою і суспільством у цій площині, 
– забезпечення цілісності культури в умовах історичного прогресу сучасної цивілізації. Ця тенденція у 
трактуваннях завдань дизайнерської освіти межує із культурологічним підходом. Сутність 
культурологічного підходу в дизайнерській освіті обумовлена процесами гуманізації та гуманітаризації. 
Вона полягає, – як пише Т. В. Іванова, – у вихованні в людині культури і моральності, спрямованої на 
збереження і відтворення світових культурних цінностей [7]. Культурологічна підготовка дизайнера у 
його професійній визначеності не є спрямованістю до будь-якої предметної діяльності, у тому числі і 
проектної, а виступає як певна метадіяльність, як своєрідний внутрішній план будь-якої іншої діяльності. 
Дотримання принципу культуровідповідності цілісного педагогічного процесу означає максимальне 
використання у навчально-виховному процесі здобутків культури того середовища, нації, суспільства, 
країни, регіону, в якій знаходиться конкретний навчальний заклад. 

Реалізацію принципу цілісності сучасного освітнього процесу ми спостерігаємо у тенденції єднання 
теорії і практики, що проявляється в інтеграційних процесах дизайн-освіти і дизайнерської діяльності і 
сприяє поверненню цілісності теоретичному знанню, диференційованому в нинішній системі дизайн-
освіти на окремі дисципліни. Така тенденція передбачає розробку технології розвитку інтеграційних 
теоретико-практичних навичок, під якими варто розуміти вміння вчасно і у повній мірі застосовувати 
знання на практиці. Важливим критерієм принципу цілісності дизайн-освіти є процеси проектування і 
моделювання. В освіті цей процес являє собою образне, схематичне узагальнення його складових 
компонентів і створення моделі, призначеної забезпечити ефективність інтеграційних процесів. 

За спостереженнями відомого дизайнера С. М. Левіна, дизайнер знає, свідомо чи несвідомо, що для 
того, щоб знайти унікальне рішення, він повинен додати до вже наявної інформації деякі інгредієнти. 
Дизайнер має знайти принцип упорядкування вже наявної інформації. Він використовує свою силу 
передбачення і оригінальність думки для того, щоб його отримати. Важливо, – пише з цього приводу 
В. Ф. Сидоренко, – що модель чи якийсь інший "впорядковуючий принцип", очевидно, і повинні бути 
використані для того, щоб рішення стало можливим [8]. 

Це проектування моделі американський методолог дизайну К. Александер вважає суттю 
дизайнерської діяльності та вводить для його позначення поняття "конструктивні діаграми", "мова 
моделей". Дизайнер вчиться думати у подібних ескізних формах, перетворюючи абстрактну модель 
вимог споживача на конкретний образ предмета. Цей тип мислення аналогічний вивченню штучної мови, 
де за допомогою коду (системи кодів) "думки" переводяться в "слова" і де структуруються зв'язки між 
явищами (звуки і значення – в мові, артефакти і потреби – у дизайні) [8]. 
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Виходячи з природи проектування, варто усвідомлювати факт відсутності однозначних рішень у 
дизайнерських проектах, тобто змістову і технологічну варіативність проектної діяльності. Навчання при 
цьому набуває особистісного смислу, що помітно підвищує мотивацію власного професійного розвитку. 
У процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів реалізація проектного навчання здійснюється за 
відповідними принципами, розуміння яких у різних дослідників далеко неоднозначне. 

Так, зокрема, під принципами проектної діяльності Є. С. Полат [9] розуміє загальні регулятиви, які 
нормують цей особливий вид дій. Дослідниця формулює і розкриває наступні принципи: 
прогностичності, покроковості, нормування, зворотного зв’язку, продуктивності, культурної аналогії, 
саморозвитку. Останній стосується суб’єкта проектування на рівні як різнопланової активності 
учасників, так і появи нових проектів відповідно до поставленої мети. Вирішення одних задач і проблем 
призводить до постановки нових задач і проблем, що стимулюють розвиток нових форм проектування. 
Існує ще низка підходів до проектування і проектної діяльності. Вони багато в чому схожі, але 
відображають різні тенденції, зокрема коли в центр уваги ставиться розвиток знань, вмінь і навичок, а в 
інших – особистість фахівця, розвиток його особистісних якостей. У деяких відсутні принципи 
культурологічного підходу, у інших слабо проявляються принципи компететнісного підходу і 
недостатньо повно враховано принципи проектного навчання. Спостереження за впровадженням 
різноманітних вузько спрямованих принципів дало можливість виявити тенденцію, коли недоліки у 
визначеннях і формулюваннях принципів організації навчання викладачам-практикам доводиться 
нівелювати, створюючи нові методи і методики, а також форми навчання. На цій основі ґрунтується 
давно відомий, але недостатньо поширений в радянські часи метод проектів, якому в літературі також 
даються різні визначення, і який потребує більш ретельного аналізу. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Сучасні принципи зумовлюють вимоги 
до всіх компонентів навчального процесу – цільового, стимуляційно-мотиваційного, змістового, 
операційно-діяльнісного, контрольно-регулювального й оцінно-результативного. Вони виступають в 
органічній єдності, утворюючи певну структуру основних положень організації навчального процесу. 

Особливість принципів дизайн-освіти в тому, що вони відображають єдність розвитку дизайну і 
дизайнерської освіти як взаємозалежних явищ, підвладних дії об’єктивних законів і закономірностей 
історичного розвитку суспільства. Аналіз і узагальнення наукових праць з теорії та методології дизайну, 
філософських досліджень з дизайну, дозволили виявити принципи дизайнерської діяльності, які 
відіграють визначальну роль і у дизайн-освіті, відображені у змісті навчання і методах професійної 
підготовки. До них дослідники в галузі дизайну і дизайн-освіти відносять: гармонійність, естетичність, 
економічність, ергономічність, екологічність, оригінальність, майстерність. 

Аналіз представлених у педагогічних дослідженнях переліку принципів освітньої діяльності свідчить 
про неоднозначне розуміння самого поняття "принципи освіти", "принципи навчання", "принципи 
професійної підготовки". 

Відомий педагог і психолог Л. В. Занков запропонував стосовно початкового етапу засвоєння дітьми 
навчального матеріалу чотири принципи: високий рівень складності, провідна роль теоретичних знань, 
швидкий темп засвоєння матеріалу, усвідомлення дітьми результатів навчання. Ці принципи 
представляють собою подальшу, більш глибоку розробку названих вище принципів, вони лягли в основу 
впровадженої нами моделі неперервної дизайнерської освіти. Їх застосування у Мистецькому інституті 
художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі дало вагомий позитивний результат. 

Аналізуючи дослідження науковців у галузі філософії, культурології, психології і педагогіки, 
приходимо до висновку, що принципи дизайнерської діяльності неодмінно впливають на зміст і методи 
дизайн-освіти. У свою чергу, формують професійні якості дизайнера, його світогляд, уявлення про зміст, 
мету, завдання і принципи професійної діяльності. 
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Фурса О. А. Современные принципы развития дизайн-образования в Украине. 

В статье речь идет о главных принципах дизайн-образования, на которых основывается деятельность 
преподавателя и студента системы дизайнерского обучения. Иначе говоря, это теоретические, 
художественно-педагогические основы функционирования дизайн-образования, которые остаются 

неоднозначными в трактовке. Осуществлено обоснование теоретической модели системы 
профессиональной подготовки дизайнеров по принципу преемственности в школе, колледже и ВУЗЕ. 
Выделено и прокомментировано основные принципы, которые характеризируют учебный процесс и 

уровень взаимоотношений студента и педагога. 

Fursa О. O. Modern Principles of Design Education in Ukraine. 

The article focuses on the main principles, on which the teacher and student's activity is based on in the design 
education system. These are theoretical, artistic-pedagogical bases of design education functioning which are 

ambiguous. The theoretical system model of the professional designers' preparation is grounded on the 
principles of succession at school, college and higher educational establishments. The main principles that 

characterize the schooling process and the level of interactions between a student and a teacher are singled out 
and commented. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку вищої освіти дорослих у країнах Європи, що 
засновані на засадах андрагогіки, концепції неперервної освіти; названо основні загальноєвропейські 

законодавчі акти у цій сфері; подано статистичні дані щодо збільшення кількості населення 
європейських країн, яке продовжує навчання у дорослому віці; висвітлено здобутки українських вчених 
щодо вивчення світового досвіду педагогічної освіти; названо провідні освітні моделі підготовки 

вчителів у зарубіжних країнах; розглянуто досвід післядипломної освіти педагогів у Франції; показано 
перспективи розвитку системи другої вищої освіти гуманітарного профілю в Україні. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день пріоритетною ідеєю розвитку освіти в Україні є 
концепція неперервної освіти людини протягом життя. Здатність освіти задовольняти потреби дорослих 
виявляється в таких функціях: 

1. Соціальна – задоволення соціальних сподівань дорослих (орієнтацій, мотивів, життєвих планів тощо). 
2. Валеологічна – створення умов для забезпечення комфортності навчання дорослих. 
3. Аксіологічна – залучення дорослої людини до сучасних духовних глобальних цінностей людства. 
4. Поліфункціональність робить освіту дорослих засобом захисту, фактором сприяння соціальній і 

професійній мобільності, формування відповідальності та розвитку світогляду. 
Теоретичні та практичні проблеми освіти, навчання і виховання дорослих охоплює галузь 

педагогічної науки андрагогіки (від грец. άνήρ (άνδρος) – доросла людина і αγωγη – вести). Поняття 
"андрагогіка" ввів у науковий обіг німецький історик педагогіки К. Капп у 1833 р. Наприкінці 20-х років 
ХХ століття на зміну концепціям недоцільності освіти дорослих, які були поширені ще на початку 
століття, приходить упевненість про можливість, а згодом постає й необхідність такої освіти. 
Андрагогічні ідеї, висунуті американськими вченими Дж. Дьюї та Е. Ліндеманом, дали можливість 
сформулювати філософські основи навчання дорослих, спираючись на досвід людини та її спрямування 
на досягнення практичних цілей. Саме на такому підґрунті визріла сучасна андрагогічна ідея, яка надалі 
розвивається під впливом певних течій прогресивної філософії та психології, пов’язаних з 
усвідомленням індивіда та його головної ролі в розвитку суспільства і власної особистості. 

Системні дослідження андрагогіки за кордоном розпочалися в другій половині XX ст., коли значно 
розширилася сфера формальної і неформальної освіти дорослих, що потребувала спеціальних досліджень 
щодо підвищення ефективності навчального процесу, осмислення традиційної педагогічної 
проблематики у світлі ідей безперервної освіти. 

Подальшого розвитку андрагогічна ідея набула у працях М. Ноулза, Р. Хавігерста, Ф. Пьоггелера, 
Е. Хофмана, Л. Туроса, А. Нокса, П. Джарвіса, Р. Сміта та ін. М. Ноулз підкреслював, що для дорослої 
людини важливе відчуття власної участі в будь-якому рішенні стосовно неї, а не пасивне сприйняття 
рішення інших. Тобто освітній процес необхідно здійснювати з урахуванням індивідуальних 
особливостей і запитів дорослих студентів. Проте, далеко не кожний фахівець усвідомлює свої реальні 
освітні потреби. Готовність і здатність до саморозвитку та самоорганізації у процесі навчання потрібно 
актуалізувати завдяки використанню ефективних технологій навчання, залученню фахівців до 
планування власної кар’єри, до оцінювання розриву між наявним і бажаним освітнім рівнем та найбільш 
ефективних шляхів його досягнення. 

У 1992 році вітчизняними вченими була розроблена концепція неперервного підвищення 
кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів України, яка визначила, що це цілеспрямований, 
спеціально організований процес систематичного оновлення професійної компетентності працівників 
освіти, зумовлений динамікою розвитку суспільства, науки, освіти та потребами, що випливають з 
особистого досвіду і специфіки діяльності кожного педагога. 

Його головною метою є приведення професійної компетентності педагогічних працівників у 
відповідність із визнаними світовими стандартами, розвиток їхнього творчого потенціалу та педагогічної 
майстерності, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівнів. Підвищення кваліфікації та 
перепідготовка фахівців гуманітарного профілю сьогодні в Україні здійснюється на основі андрагогічних 
ідей, концепції неперервної освіти та з урахуванням зарубіжного досвіду в цій сфері. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Українськими науковцями вже проводились дослідження 
різних аспектів педагогічної освіти у високорозвинених країнах, зокрема, вивчались: історичний 
розвиток педагогічної освіти, особливості педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації вчителів 
у США (В. Б. Гаргай, Т. С. Кошманова, М. Ю. Красовицький, Р. М. Роман); окремі аспекти підготовки і 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, дидактичні основи підготовки вчителів у Німеччині 
(Н. В. Абашкіна, Т. І. Вакуленко, В. А. Гаманюк, Н. В. Козак); сучасне реформування педагогічної 



Т. І. Шанскова. Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід 

 155

освіти, формування педагогічної майстерності вчителя у Великобританії (Ю. В. Кіщенко, 
О. Ю. Леонтьєва, А. В. Парінов, Н. П. Яцишин). Виконувались дослідження, в яких аналізувались окремі 
аспекти професійної підготовки і діяльності вчителя в сучасному світі на матеріалах декількох країн 
(Н. М. Лавриченко, М. П. Лещенко, Л. П. Пуховська, О. В. Сухомлинська, І. Г. Тараненко). Зазначимо, 
що ці роботи лише частково торкалися післядипломної педагогічної освіти.  

У березні 2009 р. група науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН (керівник 
групи – Л. Б. Лук’янова) представила проект Концептуальних положень освіти дорослих в Україні. В 
концепції конкретизовано зміст категорій освіти дорослих, зміст понять "освіта дорослих", "дорослий 
учень", "навчальна діяльність дорослого", "технології навчання дорослих", "андрагог". 

Концепція розроблена відповідно до рішень П’ятої міжнародної конференції освіти дорослих 
(м. Гамбург, Німеччина, 14-18 липня, 1997 р.), Міжнародної ради з освіти дорослих (м. Дамаск, Сирія, 
22-26 вересня, 2000 р.), Міждержавної програми реалізації Концепції формування єдиного (спільного) 
освітнього простору Співдружності Незалежних Держав (29 листопада. 2001 р.), Софійської конференції 
освіти дорослих (Болгарія, 9 листопада, 2002 р.), Концепції розвитку дорослих у країнах-учасниць 
Співдружності Незалежних Держав (м. Москва, РФ, 25.05. 2006 р.). 

Мета статті: проаналізувати сучасний зарубіжний досвід у підвищенні кваліфікації та перепідготовці 
педагогів та інших фахівців гуманітарного профілю. 

Виклад основного матеріалу. У 2008 році в Люксембурзі прийнято Європейське Комюніке щодо 
"Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя". Цей документ є спільною 
загальноєвропейською довідковою рамкою, яка поєднує кваліфікаційні системи держав, виконуючи роль 
своєрідного перекладацького інструмента для перетворення відповідних кваліфікацій на доступніші й 
зрозумілі в різних країнах Європи. Цей документ має на меті сприяння мобільності населення та 
забезпечення умов для впровадження принципу навчання упродовж життя (таблиця 1) [1]. 

Таблиця 1. 
Відсоток населення країн Європи, що продовжує навчання у віці 25-64 років 

 Країни 
Загалом Чоловіки Жінки

2003 2007 2003 2007 2003 2007
А ЄС 8,5 9,7 7,9 8,8 9,1 10,6
В Європейський регіон 6,5 8,4 6,4 8,0 6,6 8,8
1. Бельгія 7,0 7,2 7,0 7,0 6,9 7,4
2. Болгарія 1,3 1,3 1,1 1,4 1,4 1,3
3. Чехія 5,1 5,7 4,8 5,5 5,4 5,9
4. Данія 24,2 29,2 21,0 24,2 27,4 34,2
5. Німеччина 6,0 7,8 6,4 8,0 5,6 7,6
6. Естонія 6,7 7,0 5,0 4,6 8,2 9,3
7. Ірландія 5,9 7,6 5,1 6,2 6,8 9,0
8. Греція 2,6 2,1 2,6 2,2 2,7 2,1
9. Іспанія 4,7 10,4 4,3 9,3 5,1 11,5
10 Франція 7,1 7,4 7,0 7,0 7,2 7,9
11. Італія 4,5 6,2 4,2 5,9 4,8 6,6
12. Кіпр 7,9 8,4 7,1 8,1 8,5 8,6
13. Латвія 7,8 7,1 5,4 4,6 10,0 9,3
14. Литва 3,8 5,3 2,8 3,6 4,7 6,8
15. Люксембург 6,5 7,0 6,8 6,5 6,1 7,4
16. Угорщина 4,5 3,6 4,0 3,0 4,9 4,1
17. Мальта 4,2 6,0 4,7 6,4 3,6 5,7
18. Нідерланди 16,4 16,6 16,1 16,1 16,8 17,0
19. Австрія 8,6 12,8 8,6 11,6 8,6 14,0
20. Польща 4,4 5,1 3,9 4,7 4,9 5,5
21. Португалія 3,2 4,4 3,0 4,4 3,4 4,5
22. Румунія 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 1,4
23. Словенія 13,3 14,8 12,0 13,5 14,7 16,1
24. Словаччина 3,7 3,9 3,5 3,4 3,9 4,3
25. Фінляндія 22,4 23,4 18,6 19,4 26,2 27,5
26. Швеція 31,8 32,0 28,4 26,0 35,4 38,3
27. Велика Британія 27,2 26,6 22,7 22,0 30,9 31,2
28. Хорватія 1,8 2,9 1,8 3,1 1,9 2,8
29. Туреччина 1,2 1,5 1,7 1,8 0,7 1,2
30. Ісландія 29,5 27,9 25,0 22,4 34,1 33,7
31. Норвегія 17,1 18,0 16,2 17,1 18,0 18,9
32. Швейцарія 24,7 22,5 25,3 21,7 24,0 23,4
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Європейська рамка кваліфікацій має вісім рівнів, які охоплюють усі види кваліфікацій: від першого 
початкового (йому відповідає атестат про середню освіту) до восьмого підвищеного рівня (докторський 
ступінь). Це сприяє впровадженню безперервності формальної та неформальної освіти, тому що всі рівні 
визначено у форматі результатів навчання (певного рівня знань, умінь, компетентностей). Це свідчить, що 
кваліфікації в різних комбінаціях наскрізно представляють широкий діапазон результатів навчання. 
Більшість європейських країн прийняли рішення щодо співвіднесення національних систем кваліфікацій 
порівняно з Європейською рамкою кваліфікації для навчання протягом життя, яка, до речі, повністю 
сумісна з Рамкою кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти, створеною в межах Болонського 
процесу. Такий підхід є продуктивним і для розвитку системи безперервної освіти в Україні. 

У зарубіжних країнах постійна взаємодія педагогічних інститутів (факультетів, коледжів), що діють у 
структурі університетів, з іншими науково-освітньо-методичними підрозділами є важливою умовою 
реалізації різних моделей підготовки педагогів: 

• основна модель – є провідною для Англії та Ізраїлю й призначена для тих, хто має базову вищу 
освіту з педагогіки; 

• у Німеччині використовується додаткова модель підготовки викладачів широкого профілю, за якою 
випускник, що отримує спеціальну педагогічну освіту, має можливість протягом одного року здобути 
другу спеціальність; 

• у Франції, США та Японії вживається паралельна модель, згідно якої після трьохрічного вивчення 
основних дисциплін студенти починають прослуховувати курси психолого-педагогічного циклу, 
проходять педагогічну практику, виконують науково-дослідницькі завдання за педагогічними темами; 

• індивідуальна модель педагогічної підготовки, яка теж використовується у Франції, надає 
майбутнім педагогам можливість визначити на початку навчання сукупність певних навчальних курсів, 
вивчення яких необхідно для отримання педагогічної кваліфікації [2: 27]. 

Ідея неперервної освіти протягом усього життя творчо у Франції реалізується завдяки 
функціонуванню розгалуженої мережі додаткової педагогічної освіти і Центрів педагогічної 
документації (установ з інформаційними, технологічними і методичними ресурсами, що оперативно 
реагують на зміни ринку освітніх послуг). 

У 1954 р. у Парижі було засновано Національний центр педагогічної документації (CNDP), що 
координує роботу Центрів у регіонах (CRDP) і департаментах (CDDP). 

У кожному вищому навчальному закладі створюється власний Центр документації й інформації 
(CDI). Центри спрямовують свою діяльність на популяризацію нових освітніх технологій, їх ефективне 
застосування. Результати експериментальної роботи публікуються в "Дос’є педагогічних технологій" 
[3: 24-26]. 

Важливою складовою роботи Центрів є їхня видавнича діяльність: видання власних часописів, 
каталогів, бюлетенів, випуск педагогічної й методичної літератури, створення комп’ютерних програм, 
аудіовізуальних документів. 

Поряд з основною діяльністю центри беруть активну участь у наукових та різноманітних соціально-
культурних заходах, зокрема, зі стажування фахівців відповідних служб з країн європейського співтовариства. 

Центри активно співпрацюють з органами державної влади, міжнародними та національними 
організаціями: Радою Європи, ЮНЕСКО, Національним центром дистанційного навчання, Національним 
центром наукових досліджень, Національною бібліотекою Франції, музеєм "Лувр". 

Особливу роль в інформаційному забезпеченні педагогічних кадрів у Франції виконує Міжнародний 
центр педагогічної освіти в Севрі, який з 1945 р. координує міжнародну співпрацю в галузі освіти [4: 31]. 

Паралельно з університетами у французькій вищій освіті існує система Вищих шкіл. Ця система є 
дуже закритою, оскільки освіта, здобута у Вищій школі, вважається елітною. 

Повна тривалість усіх періодів безперервного навчання у Франції за кошти бюджету чи підприємства з 
початку активного професійного життя до моменту виходу на пенсію має скласти один рік (або 1200 годин, 
якщо підвищення кваліфікації відбувається без відриву від виконання виробничих чи службових обов’язків). 

Висновки. Урахування сучасних світових тенденцій у сфері освіти дає можливість спрогнозувати 
шляхи розвитку другої вищої освіти, а також новітні методичні засади професійної підготовки фахівців 
при здобутті другої вищої освіти. 

Чітке визначення орієнтирів України на входження в європейській освітній і дослідницький простір у 
контексті Болонського і Копенгагенського процесів, Лісабонської стратегії актуалізує проблеми якості 
вищої, професійно-технічної освіти, особистісного розвитку фахівців, їх мобільності на ринку праці, 
посилює значущість створення умов для безперервної освіти. 

Вивчення особливостей розвитку педагогічної освіти Франції та можливостей використання 
прогресивних ідей цього досвіду у вітчизняній системі підготовки педагогічних кадрів – це важливий 
напрям порівняльно-педагогічних досліджень, оскільки в системі вищої освіти України також 
відбувається інтенсивний пошук нових підходів до індивідуалізації та диференціації підготовки та 
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перепідготовки педагогічних кадрів, форм, методів і технологій професійно-педагогічного навчання 
майбутніх фахівців гуманітарного профілю. 

Дослідження вченими досвіду європейських країн та світової спільноти показує, що вивчення, 
узагальнення й поширення інновацій у професійній підготовці та перепідготовці фахівців особливо 
ефективно здійснюється у процесі реалізації міжнародних проектів. 
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Шанскова Т. И. Развитие системы второго высшего образования взрослых: европейский опыт. 

В статье проанализированы современные тенденции в развитии высшего образования взрослых в 
странах Европы, основанные на положениях андрагогики и концепции непрерывного образования; 
названы основные законодательные акты Европы в этой сфере; поданы статистические данные, 
которые свидетельствуют об увеличении количества взрослого населения европейских стран, 

продолжающего обучение; показаны достижения украинских ученых в изучении опыта педагогического 
образования в мире; названы приоритетные образовательные модели подготовки учителей в 

зарубежных странах; рассмотрен опыт последипломного образования педагогов во Франции; показаны 
перспективы развития системы второго высшего образования гуманитарного профиля в Украине. 

Shanskova Т. I. The Adults' Second Higher Education System Development: the European Experience. 

The article analyzes the main tendencies in the development of the adults' higher education in the European 
countries, based on the andragogy regulations and the conception of the lifelong education; names the basic 

legislative acts of Europe in this field; submits the statistical data, which indicate that the number of adult 
population, continuing education, in the European countries is growing; shows the Ukrainian scientists' 

achievements in studying the experience of the pedagogical education in the world; identifies the priority-
oriented educational models of teachers' preparation in foreign countries; reviews the teachers' post-graduate 
experience in France; describes the prospects of the second higher education system development in the sphere 

of humanities in Ukraine. 
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перший заступник начальника, начальник навчального відділення 
(Житомирське училище професійної підготовки працівників міліції УМВС України в Житомирській області) 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  
ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 

У статті проаналізовано складники творчого процесу, чинники та умови, що впливають на його 
ефективність в Житомирському училищі професійної підготовки працівників міліції УМВС України в 
Житомирській області. Автором досліджено необхідність використання елементів творчості у 
системі педагогічної взаємодії "викладач – курсант". Обґрунтовано необхідність комплексного 
використання елементів творчості у навчанні працівників міліції, запровадження відповідного 

методологічного забезпечення навчального процесу, а також створення необхідних умов навчання та 
виховання курсантів, як факторів, що на сучасному розвитку держави сприяють забезпеченню високого 

рівня професіоналізму правоохоронців. 

Як відомо, якість буття людини визначає її праця, результативність якої залежить від самопізнання, 
ідеалів, цінностей індивідуума, об’єктивного визначення ним пріоритетів. 

Проголошення Основним законом держави людини найвищою цінністю суспільства визначило 
виховання особистості завданням загальнодержавного значення [1: 3]. 

У часи відбудови, становлення держави гостро постає питання забезпечення конституційних прав, 
свобод та законних інтересів громадян. У зв’язку з цим на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства особливої актуальності набуває вдосконалення навчально-виховного процесу, фахової 
підготовки працівників міліції. 

Проблемам використання у навчально-виховному процесі елементів творчості присвячені праці 
О. Антонової, О. Анісімова, І. Беха, О. Дубасенюк, В. Кєласьєва, Н. Кічук, В. Кан-Каліка, М. Нікандрова, 
М. Новосьолова, С. Сисоєвої, В Худякова, В. Шапкіна, В. Шубінського та ін. Втім, тематика 
використання творчості у фаховій підготовці працівників училища професійної підготовки працівників 
міліції залишається ще малодослідженою. 

Метою статті є розробка методики використання елементів творчості у навчальному процесі в 
училищах професійної підготовки працівників міліції. 

Як зазначено в педагогічній енциклопедії, творчістю є вища форма активності індивідууму, 
результативність якої оцінюється за соціальною значущістю людини, а також інноваційності продукту 
творчості [2: 912]. 

В енциклопедії освіти зазначено, що педагогічна творчість досліджує закономірності формування 
творчої особистості, а також сприяє оптимальній реалізації випереджувальних конструкцій моделей 
діяльності вчителя. Особлива увага звертається безпосередньо на творчий процес, в результаті якого не 
тільки людина-творець впливає на результат творчої діяльності, а й сам предмет творчості сприяє 
подальшому творчому розвитку людини [3: 650-651]. 

У "Великому тлумачному словнику сучасної української мови" творчість визначається як діяльність 
людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей, і пройнята елементами нового, 
вдосконалення, збагачення, розвитку [4: 123]. 

Отже, творчість має як суб’єктивну, так і об’єктивну сторони у їх взаємодії і розвитку. Це 
інтелектуально-емоційні спрямування людини, що включають мотиваційний, емоційний, когнітивний, 
регулятивний, операційно-діагностичний та результативно-оцінний компоненти (див. рис. 1). 

Мотиваційний компонент сприяє актуалізації сприйняття курсантами навчального матеріалу, 
усвідомленню особовим складом нової інформації, забезпечує запам’ятовування навчальної мети, 
ключових моментів заняття, є підґрунтям для аналізу та систематизації нових знань. 

Емоційний компонент допомагає викладачу правильно розставити акценти, що полегшує 
сприйняття аудиторією навчального матеріалу, зосередити увагу на юридичній термінології, механізмах 
дії правових норм. 

Когнітивний (евристичний) компонент – властивість особистості розумово сприймати, 
переробляти, аналізувати інформацію, пізнавати навколишній світ. 

Регулятивний – забезпечення викладачем засвоєння курсантами отриманої інформації, 
використовуючи знання педагогіки, психології, знання особливостей сприйняття матеріалу конкретною 
аудиторією; вибір оптимальних форм та методів навчання. 

Операційно-діагностичний – розумові здібності курсанта, які підчас отримання ним відповідної 
інформації, сприяють її логічному розташовуванню у системі фахових знань, а також грамотному її 
використанню у повсякденній діяльності; уміння викладача у процесі навчання поєднувати відповідні 
форми та методи роботи таким чином, щоб досягти в учінні максимально позитивного результату. 
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Результативно-оцінний компонент – здібність курсанта (за допомогою викладача) проаналізувати 
отриману інформацію відповідно до визначеної мети, а також у контексті навчальної програми; вміння 
виділити головне; за підсумками вивчення теми зробити висновки з питань, що розглядаються, 
реалізувати міжпредметні зв'язки, а також вміння викладача об’єктивно оцінити якість засвоєння 
курсантами матеріалу. 

Із суб’єктивної сторони, зазначенні вище компоненти становлять характеристику людини як 
особистості. На ефективність їх реалізації впливають, передусім, біологічні особливості людини: 
темперамент, спадковість, особливості організму, стан здоров’я, фізичної та психічної енергетики. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Компоненти творчості, що використовуються у фаховій підготовці курсантів  
Житомирського училища професійної підготовки працівників міліції. 

Індивідуальні особливості людини впливають на темп, ефективність її розвитку як особистості і як 
професіонала [5: 39]. 

Об’єктивну сторону даного процесу складають зовнішні чинники: умови навчання, виховання, 
методологічне забезпечення, що впливають на суб’єкт виховання, а також ірраціональний (езотеричний) 
вплив на особистість. 

У сучасному, насиченому інформацією суспільстві навчання потребує запровадження сучасних форм 
і методів роботи. Це вимагає постійного вдосконалення викладачем своїх професійних знань, умінь та 
навичок. Методологічною основою навчання є процес пізнання, засвоєння знань, оволодіння вміннями та 
навичками, які потребують постійного вдосконалення, а також творчого підходу. 

Умовами створення творчої атмосфери у відомчих навчальних закладах МВС України є 
запровадження комплексного підходу до реалізації державної політики в галузі освіти (в тому числі 
професійної); вдосконалення адміністрування навчально-виховного процесу, визначення норм 
належності та забезпечення навчальних закладів технічними засобами навчання, оргтехнікою; 
налагодження творчої співпраці з вищими навчальними закладами педагогічного спрямування, міськими 
управліннями освіти. 

Вдосконалення людини в процесі професійної діяльності розвиває її ділові навички. З досягненням 
найвищого рівня професійної майстерності – творчої дії, людина здатна самостійно конструювати нові 
орієнтовані основи у ставленні більшої кількості об’єктів [6: 71]. Як стверджує М. Новосьолов, уміння 
практично навчати учнів створювати що-небудь своїми руками – те підґрунтя, що дозволяє вчити їх 
творчості [7: 43]. 

Ставлення курсантів до вивчення предметів формують викладачі, передусім, своїм професіоналізмом, 
а також використанням творчого підходу до викладацької діяльності. 

Досвід свідчить, що викладач, який творчо поєднує у своїй роботі теорію з практикою, досягає в 
навчанні більш вагомих результатів. Це використання правової статистики, передового досвіду роботи 
органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку; проведення практичних занять на базі 
підрозділів органів внутрішніх справ (ознайомлення з роботою чергової частини райвідділу, спеціальних 
установ органів внутрішніх справ, з організацією службової діяльності батальйону патрульної служби та 
ін.). Також, достатньо результативним є використання інноваційних форм та методів роботи: 
мультимедійних технологій, рольових, ділових ігор, тренінгів тощо. 
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Оскільки для навчального закладу органів внутрішніх справ України пріоритетом є юридична 
підготовка курсантів, характер виконання творчих завдань повинен сприяти формуванню у працівників 
міліції високої правової культури, правосвідомості, законослухняності, а також дивергентного мислення, 
тобто такого, що враховує варіативність прийняття рішень залежно від характеру оперативно-службових 
задач. Так, наприклад, викладачі, курсанти Житомирського училища міліції у процесі навчання спільно 
готують мультимедійні презентації, лекції-візуалізації з використанням презентаційної програми 
Microsoft Office PowerPoint. Курсантами під керівництвом викладача здійснюється аналіз проблемних 
ситуації (відповідно до навчальної тематики), проводяться різноманітні ділові та рольові ігри. 

Комплексне використання зазначених форм і методів навчальної діяльності дозволяє побудувати 
модель оптимальної поведінки правоохоронця як у звичайних, так і в екстремальних ситуаціях, що у 
своїй сукупності стимулює творчий розвиток професійних здібностей особистості. 

Наступним важливим елементом творчості є виховання моральності, духовності людини. Не випадково 
Конституція України містить правову норму, в якій згадується Творець: Верховна Рада України приймає 
Конституцію – Основний Закон України, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом… [1: 2]. 

Співвідношення духовного, соціального і біологічного є предметом досліджень і суперечок видатних 
представників людства впродовж всього періоду його існування. У всіх релігіях засвідчується наявність в 
людині вічної, невидимої субстанції (душа, тонке тіло та ін.), природною властивістю якої є потреба у 
вдосконаленні і духовному пізнанні [8: 197]. 

Вище духовне призначення людини, її інтелектуальних, творчих можливостей, їх майбутнє були 
усвідомлені ще в стародавніх суспільствах: в міфах шумерів і вавилонян (Гільгамеш), еллінів (Прометей), 
мезоамериканців-ацтеків (Кетцалькоатль) та ін. [9: 90]. 

М. Бердяєв писав: "Ідея Бога про людину нескінченно вища традиційних ортодоксальних понять про 
людину, породжених подавленою та звуженою свідомістю. Ідея Бога є найвеличніша людська ідея. Ідея 
людини є найвеличніша ідея Бога. Людина чекає народження в ній Бога. Бог чекає народження в Ньому 
людини. На цій глибині повинно бути поставлено питання про творчість" [10: 206]. 

Ірраціональний вплив сучасного соціуму відчуває кожна особистість, яка досягла певного рівня 
духовності. Саме тому важливо культивувати у собі християнські цінності, чесноти, щоб навчитись вчасно 
розпізнавати деструктивні явища навколишньої дійсності, уникати їх або успішно долати. Особливо 
актуальною ця властивість є для працівників правоохоронних структур, які виконують функції по охороні 
громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. 

Виконання творчих завдань стимулює розвиток мислення особистості, що, у свою чергу, впливає на 
характер поведінки людини. Важливою особливістю творчості є її властивість забезпечити діалектичне 
мислення учасників навчального процесу. Даний вплив відбувається шляхом формування проблемної 
ситуації відповідно до навчальної мети; демонстрації актуальності засвоєння знань по темі для 
використання в подальшій роботі; використання у навчальному процесі методичних матеріалів, що 
сприяють аналізу отриманої інформації. 

Творчий досвід викладача складається із наступних елементів: знання методології, основних напрямків 
розвитку новітніх технологій в галузі освіти; володіння педагогічним та життєвим досвідом [11: 71]. 

З огляду на це, викладач має бути всебічно розвиненою особистістю. Активна співпраця викладачів і 
курсантів у даному напрямку збагачує не тільки учня, а й керівника занять. Створення власними 
зусиллями нового, значущого викликає у людини позитивні емоції – задоволення, радість, підвищує 
самооцінку, сприяє захопленню даним видом діяльності. Творчість, творіння як дія посилює позитивну 
енергетику людини, покращує її самопочуття, гармонізує з прекрасним, "підносить людину над собою". 

Використання у фаховій підготовці працівників міліції елементів творчості одночасно є засобом 
профілактики таких явищ професійної деформації працівників правоохоронних структур, як 
авторитаризм, агресивність, консерватизм, поведінковий трансфер, емоційна індиферентність та ін. 

Як зазначено на рис. 2, підґрунтям творчої діяльності фахівця є наступні складові: інтелект, ерудиція, 
освіта, моральність, соціальний статус, життєвий досвід тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні складові творчої діяльності фахівця. 
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Відомий російський науковець, засновник нової галузі науки – психології професії, доктор 
психологічних наук Зеєр Евальд Фрідріхович стверджує, що на розвиток людини впливає комплекс 
чинників: на індивідуальний – біологічні; на особистісний – психічні особливості і основна діяльність; на 
професійний – соціально-економічні чинники і провідна професійна діяльність [5: 40-41]. На нашу 
думку, дане твердження є найбільш об’єктивним, оскільки комплексно відображує природу та динаміку 
розвитку людини (див. рис. 3). 

Біологічними факторами індивідуального розвитку людини є її спадковість, тип нервової діяльності, 
вік, гендерні, а також вроджені особливості, стан здоров’я, що вирізняють особистість у спільноті. 
Наскільки багато в світі людей, настільки різними є їх індивідуальні якості. 

Природа людини однакова, проте особистістю вона стає в суспільстві. Тобто, біологічні фактори є 
базовими у подальшому соціальному розвитку людини. Здібності людини допомагають їй визначити 
своє місце у соціумі, будувати майбутнє, робити те, що у неї виходить найкраще. Завдяки біологічному 
фактору створюються темперамент, характер, що сприяють становленню людини як особистості. 
Залежно від наявних психофізіологічних властивостей людини відбувається її подальший розвиток 
інтелекту, ерудиції, життєвого досвіду, здобуття освіти та ін. 

Темп, якість особистісного зростання залежить від індивідуальних відмінностей в діяльності нервової 
системи – сили, врівноваженості та рухомості процесів збудження і гальмування нервових процесів (за 
І. П. Павловим). Поза діяльністю здібності не можуть розвиватися. Як навчав К. Станіславський, дія – це 
єдність думки, відчуттів і комплексу фізичних рухів. 

Організація життєдіяльності людини залежить від цілей й намірів, що ґрунтуються на її 
індивідуальних цінностях (моральності), які у своїй сукупності визначають вектори розвитку 
особистості. На особистісний розвиток людини впливають соціально-економічні фактори, а також її 
професійна діяльність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основні чинники творчого вдосконалення людини. 

Економічна сфера є невід’ємною складовою сучасного суспільства, що відповідає за виробництво, 
розподіл і споживання матеріальних благ та послуг, без яких сьогодні важко уявити існування людини. 
Економіка тісно пов’язана з політикою, культурою, освітою, а також з іншими галузями науки та 
техніки. У взаємозв’язку економічної і соціальної сфер, людській фактор відіграє провідну роль, оскільки 
є рушійною силою економічного розвитку держави. 

Визначення державою національної освіти, професійної підготовки пріоритетними напрямками 
розвитку України сприятиме створенню конкурентноспроможної, порівняно з провідними країнами 
світу, економіки на базі людського капіталу. 

 
чинники творчого 
розвитку людини 

ос
об
ис
ті
сн
і 

со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом

іч
ні

 ф
ак
то
ри

,  
пр
оф

ес
ій
на

 д
ія
ль
ні
ст
ь 

 
біологічні 

ти
п 
не
рв
ов
ої

 д
ія
ль
но
ст
і 

ге
нд
ер
ні

, в
ро
дж

ен
і 

ос
об
ли
во
ст
і 

сп
ад
ко
ві
ст
ь 

ст
ан

 з
до
ро
в’
я 

інтелект 

мотивація 

ерудиція 

моральність 

життєвий досвід 

врегулювання 
соціального 

статусу курсанта 

професійна 
готовність до 
виконання 
службових 
обов’язків 

матеріально-
технічне 

забезпечення 
навчального 
процесу  

речове та 
грошове 

забезпечення 
особового складу 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 63. Педагогічні науки 

162 

Однією із функцій економіки як соціального інституту є сприяння функціонуванню та розвитку 
виробництва, створення ринку праці, його забезпечення кваліфікованими кадрами. 

У сучасних умовах, функціонування училищ професійної підготовки працівників міліції потребує 
запровадження комплексу заходів соціально-економічного характеру, а саме: матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу на рівні відповідних державних вимог, належного речового та 
грошового забезпечення курсантів, а також покращання адміністративно-правового врегулювання 
соціального захисту особового складу зазначених вище навчальних закладів. 

Отже, творчістю є процес, який за сприятливих соціально-економічних умов забезпечує вдосконалення 
особистості, створення нею духовних і матеріальних цінностей. 

Навчання курсантів училищ професійної підготовки працівників міліції буде результативним завдяки 
комплексному використанню у навчальному процесі компонентів творчості, розробці необхідного 
методологічного забезпечення, а також створенню відповідних умов навчання і виховання. 
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Масляницын В. И. Использование элементов творчества в профессиональной подготовке 
работников милиции. 

В статье проанализированы составляющие творческого процесса, факторы и условия, влияющие на 
его эффективность в Житомирском училище профессиональной подготовки работников милиции 
УМВД Украины в Житомирской области. Автором исследована необходимость использования 
элементов творчества в системе педагогического взаимодействия "преподаватель – курсант". 
Обосновывается необходимость комплексного использования элементов творчества в обучении 
сотрудников милиции, внедрения соответствующего методологического обеспечения учебного 

процесса, а также создания необходимых условий обучения и воспитания курсантов, как факторов, 
которые на современном этапе развития государства способствуют обеспечению высокого уровня 

профессионализма правоохранителей. 

Maslianitsyn V. I. The Usage of Creativity Elements in the Policemen's Professional Preparation. 

The article analyzes the elements of the creative process, factors and conditions which influence on its efficiency 
in the Zhitomir Academy of Policemen's Professional Training. The author investigates the necessity of using the 

creativity elements in the policemen's training in the system of the pedagogical interaction "teacher – cadet". 
The necessity of complex usage of creative elements in the police officers' training, the introduction of appropriate 
methodological support of educational process, as well as creating the necessary conditions for cadets' education 

and training as factors that at the present stage of development of the state contribute to a high level of 
professionalism of law enforcement officers. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти методу проектів як ефективного засобу активізації 
пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови при підготовці фармацевтів. 

Розглянуто класифікацію проектів та проаналізовано кожен етап роботи над проектним завданням. 
Подано коротку історичну довідку та зазначено первинну мету застосування даного методу. Особливу 

увагу приділено застосуванню методу проектів в роботі зі студентами з різним рівнем знань. 

Вітчизняна педагогіка в даний час знаходиться на етапі активного реформування, що є наслідком 
інтеграції в європейський освітній простір та впровадження Болонської системи освіти. Це передбачає 
перегляд змісту, методів і засобів навчання. Традиційні методики часто не спрацьовують для досягнення 
поставлених цілей та не відповідають поставленим вимогам. Тому викладачам необхідно 
використовувати нові завдання, які мають більш комунікативний характер та орієнтовані на студентів з 
різним рівнем знань. 

Впровадження оновлених галузевих стандартів підготовки фахівців медицини або фармації, 
розроблених на основі компетентнісного підходу, передбачає набуття студентами ключових 
компетенцій, серед яких окремо виділено здатність до комунікації іноземною мовою. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні використання методу проектів на заняттях з іноземної 
мови як засобу мотивації навчальної діяльності студентів та активізації їх пізнавальної діяльності. 

Концепція викладання іноземних мов у медичному або фармацевтичному ВНЗ передбачає 
використання таких методів навчання, що максимально наближають до реальних умов спілкування з 
представниками іншомовної культури. Провідне значення в цьому процесі має проектна форма навчання. 

Метод проектів – новітній комунікативний метод навчання, що передбачає застосування творчого 
потенціалу студентів під час створення реальних об’єктів за чітко визначеним планом дій і певною 
моделлю, спрямований на активізацію їх пізнавальної діяльності та передбачає використання новітніх 
технологій, зокрема комп’ютерних програм. Створення проектів допомагає студенту усвідомити власну 
значущість і роль знання у його житті. При застосуванні методу проектів знання не є кінцевою метою 
навчальної діяльності, а лише засобом, що допомагає самостійно оволодіти стратегіями навчання. 

Наприкінці XIX століття дидактичні пошуки західних педагогів були пройняті увагою до емоційної 
привабливості навчання. Ідеї гуманістичного напряму у філософії та освіті були пов'язані з методом 
проектів, який також називали "методом проблем" або "методом цільового акту". 

Метод проектів виник у 1920-і рр. у сільськогосподарських школах США. Проектне навчання було 
направлено на те, щоб знайти способи, шляхи розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб 
навчити її не тільки запам'ятовувати і відтворювати знання, які дає школа, а й вміти їх застосовувати на 
практиці. Загальний принцип, таким чином, на якому базувався метод проектів, полягав у встановленні 
безпосереднього зв'язку навчального матеріалу з життєвим досвідом студентів, в їх активній пізнавальній 
та творчій спільній діяльності у практичних завданнях (проектах) при рішенні однієї загальної проблеми. 
Метод проектів успішно розвивався завдяки педагогічним ідеям американського педагога і психолога 
Дж. Дьюї, а також його учнів і послідовників. Саме Дж. Дьюї висунув гасло, що є однією з основних тез 
сучасного розуміння проектного навчання: "Навчання у вигляді діяльності" [1]. 

Питання використання методу проектів у практиці роботи школи та вищих навчальних закладів 
знаходять своє відображення, зокрема, і в роботах вітчизняних вчених Ю. Безвіна, Р. Борисової, 
С. Ніколаєвої, Г. Подосиннікової, І. Сокол, І. Шишової. Особливостям проведення позакласної проектної 
роботи присвячено роботу С. Ніколаєвої [2]. 

Іноземна мова може часто здаватися чимось далеким та нереальним, а це має негативний вплив на 
мотивацію тих, що навчаються, тому що вони не бачать її зв’язку із своїм оточенням. Проектна методика 
допомагає побудувати міст між реальним та чимось швидко досяжним. По-перше, проект допомагає 
інтегрувати іноземну мову у власну мережу комунікативної компетенції того, хто вивчає мову. Це 
заохочує застосовувати широкий діапазон комунікативних навичок, дає змогу студентам 
використовувати інші сфери знань та дає можливість описати те, що є важливим у їхньому житті. По-
друге, проект робить мову більш пов’язаною з потребами того, хто навчається, бо вони вчаться 
спілкуватися про власний внутрішній світ, свою країну, свою професію. По-третє, проект налагоджує 
більш тісний зв’язок між мовою та культурою. Мета вивчення іноземної мови – це створення можливого 
комунікативного моста між двома культурами для повноцінного спілкування у професійній діяльності. 

Існує думка серед викладачів іноземної мови, що процес та зміст уроку повинні робити внесок у 
загальний рівень учня. Проектна робота дуже пов’язана із сучасними уявленнями про ціль та природу 
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освіти. Постає питання про освітні цінності. Більшість сучасних шкільних програм вимагають 
заохочувати ініціативу, незалежність, уяву, дисципліну, співпрацю та розвиток корисних науково-
пошукових вмінь з усіх дисциплін. Проектна робота це спосіб втілення цих загальних цілей у практичну 
діяльність на заняттях. По-друге, заохочуються міждисциплінарні підходи. Для навчання мови це 
означає, що студентам варто використовувати знання, які вони отримали з інших предметів, під час 
заняття з іноземної мови. Саме робота над проектами спонукає до цього [3]. 

На початковому етапі навчання мови викладач знайомить студентів з методом проектів як видом 
роботи. Передусім, варто зазначити, що ми працюємо зі студентами, які вже мають базову освіту, яка 
передбачає певні лексичні та граматичні знання та навички спілкування. З іншого боку, в кожній групі є 
студенти з різним рівнем знань, тут виникає необхідність в диференціації завдань, щоб дати можливість 
працювати всім студентам. Здібні можуть показати, що вони знають незалежно від програми чи плану в 
той час, як слабші студенти можуть досягнути того, чим вони пишатимуться, компенсуючи нижчий 
рівень володіння мовою показом відео матеріалу чи наочності [4]. 

Проектна робота не виконується ізольовано від тем, які вивчаються, навпаки, вона тісно з ними 
пов’язана. На першому – підготовчому етапі учні вивчають граматичний та лексичний матеріал, 
передбачений робочою програмою. Такий етап є дуже важливим, так би мовити фундаментальним, без 
якого неможливий перехід до наступного. Студент не зможе висловити свої думки без необхідного 
словникового запасу та будувати граматичні конструкції. 

Проектна робота передбачає певний об’єм самостійної роботи, в такому випадку виконання проекту 
пропонується більш здібним студентам, або роботи в групі, тоді можна об’єднати в групу студентів з 
різним рівнем знань. 

Наступним важливим кроком є вибір теми проекту. Варто зазначити, що кожна робоча програма 
передбачає достатню кількість тем для самостійної роботи і проектна форма є вдалою для їх 
опрацювання. Добре якщо ці теми багатопланові і можна розкрити різні аспекти тієї чи іншої проблеми. 
Також метод проектів можна застосовувати для індивідуальної роботи бакалаврів та оцінювати за 
рейтинговою системою. 

Усі проекти мають деякі загальні риси: 
– використання мови в комунікативних ситуаціях, які наближені до реальних умов спілкування в 

майбутній професійній діяльності; 
– спонукання студентів до самостійної роботи (індивідуальної або групової); 
– пошук та вибір теми проекту, яка максимально цікавить студентів, і безпосередньо пов’язана з 

умовами, в яких проект виконується; 
– пошук мовного матеріалу, видів завдань та послідовності роботи згідно з темою та метою проекту; 
– візуальний показ кінцевого результату [5]. 
Англійські вчені в галузі методики викладання мов Т. Блур та М. Дж. Сент-Джон розрізняють 

наступні види проектів: 
1) груповий проект, в якому дослідження виконується групою студентів, але кожен студент окремо 

вивчає відповідний аспект обраної теми; 
2) міні-дослідження в якому студент виконує індивідуальне соціальне опитування (анкетування або 

співбесіда); 
3) проект, який базується на роботі з літературними джерелами, де студент вибірково читає матеріал 

на тему, яка його цікавить. 
Науковці вважають, що останній тип проекту є нескладним для практичного використання. 

Працюючи над таким проектом, студент розвиває навички роботи з різноманітними літературними 
джерелами: з довідковою літературою, каталогами бібліотеки тощо. Такий вид проекту здебільшого 
притаманний для навчання мови для спеціальних цілей. 

Різновидом найбільш важливого, з точки зору методики викладання іноземних мов, групового 
проекту є міні дослідження та робота з літературою. 

Проектні технології реалізуються за чітким алгоритмом і складаються з чотирьох етапів: 
підготовчого, виконавчого, презентаційного й підсумкового. 

Підготовчий етап проекту включає формулювання теми, систематизацію та виділення головної 
інформації. На даному етапі студенти обговорюють завдання, виявляють проблеми, висувають 
пропозиції щодо розв'язання завдання, розподіляють ролі та визначають джерело інформації. Завершення 
підготовчого етапу передбачає обговорення в малих групах плану проектної роботи, формулювання мети 
та визначення кінцевого продукту проекту. 

На виконавчому етапі студенти готуються до виконання проекту, а саме: обговорюють етапи 
презентації результатів, обирають оптимальний шлях до реалізації проекту, працюють з інформацією, 
проводять дослідження, синтезують та аналізують ідеї, оформлюють проект. На цьому етапі студенти 
також навчаються викладати одержану інформацію в графіках, схемах і таблицях [5]. 
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Презентаційний етап передбачає підготовку студентів до виступу. У процесі цієї підготовки 
відбувається остаточне оформлення проектів (створення мультимедійних презентацій в програмі Power 
Point, відео в цифровому варіанті тощо), після чого відбувається власне презентація проектів. Тут варто 
зазначити, що є певні вимоги до створення презентацій проектів: дотримання єдиного стилю оформлення 
слайдів; використання для фону і тексту контрастних кольорів; використання можливостей комп’ютерної 
анімації для представлення інформації, проте не варто зловживати анімаційними ефектами; 
використання коротких слів, речень; не змішувати різні варіанти шрифтів; використовувати жирний 
шрифт, курсив та підкреслення для акцентування уваги на головних моментах тексту; заповнення одного 
слайду невеликим обсягом інформації (не більше 8 рядків). 

Головною метою підсумкового етапу є аналіз та оцінювання проектів. Студенти обговорюють 
результати проектної діяльності в малій групі та дають оцінку проекту загалом, а також оцінюють роботу 
кожного студента. Викладач аналізує одержану інформацію та використовує її для загального 
оцінювання роботи студентів. 

На етапі оцінювання здійснюються не тільки контроль засвоєння мовного матеріалу, але й розвиток 
мовної та комунікативної компетенції. У процесі оцінювання викладач повинен надати загальну оцінку 
проекту, яка стосується змісту, теми, кінцевого результату, активності участі студентів у проекті. 

Метод проектів часто використовується на заняттях з іноземної мови для презентації по закінченню 
вивчення теми на етапі творчого осмислення та використання матеріалу. 

Нами використовуються наступні параметри зовнішньої оцінки проекту: 
– актуальність та важливість проблем проекту, обов’язкове відношення до тематики навчальної програми; 
– обов’язкова участь кожного студента у проекті згідно особистісних знань та можливостей; 
– колективна робота під час вирішення проблем проекту та взаємодопомога студентів; 
– ретельне вивчення проблеми та використання надбаних раніше знань з інших галузей науки; 
– вміння висловлювати та захищати свою точку зору щодо прийнятих рішень, робити висновки, брати 

участь у дискусії; 
– презентабельність та естетичність результатів проекту [5]. 
Проектні технології розвивають у студентів пошуково-дослідницькі, технологічні й інформаційні 

компетенції, формують креативність, стимулюють інтелектуальну активність, розвивають комунікативні 
вміння, допомагають формувати міждисциплінарні зв'язки, вчать використовувати інформаційно-
телекомунікаційні технології під час вивчення іноземної мови, допомагають оволодіти навичками роботи 
в групі та формують соціальну мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію студентів, оскільки в 
даному випадку вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення кінцевого продукту діяльності. Крім 
того, метод проектів пов’язує навчальну і позанавчальну діяльність, розвиває такі якісні характеристики 
особистості, як потребу в самоосвіті та вміння взаємодіяти. 

Було виділено переваги проектного методу, який характеризується високою комунікативністю та 
активним включенням студентів у навчальну діяльність; кожний студент приймає власну 
відповідальність за особистісне просування у навчанні; використання методу проектів дозволяє створити 
умови для розвитку особистості студента, оскільки розвивається активне самостійне мислення; процес 
роботи над проектом стимулює діяльнісну активність учасників [6]. 

Аналізуючи переваги даного методу, можливо зробити висновок, що проектна діяльність передбачає 
відхід від авторитарних і репродуктивних методів навчання, вимагає обміркованого та обґрунтованого 
поєднання з різними методами, формами і засобами навчання. Студент поряд із викладачем виступає 
рівноправним суб’єктом навчання. Викладач стає керівником, організатором і помічником, а не лише 
носієм та транслятором знань. 
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Коршунова И. В. Особенности использования метода проектов на занятиях по иностранному языку. 

В статье проанализированы теоретические аспекты метода проектов как эффективного средства 
активизации познавательной деятельности студентов на занятиях по иностранному языку при 
подготовке фармацевтов. Рассмотрена классификация проектов и проанализирован каждый этап 
работы над проектным заданием. Также подается краткая историческая справка и обозначается 
первичная цель использования данного метода. Особое внимание уделяется использованию метода 

проектов в работе со студентами с разным уровнем знаний. 

Korshunova I. V. The Peculiarities of the Project Method Usage at the Foreign Language Lessons. 

This article analyzes the theoretical aspects of the project method as the effective activization tool of the 
students' cognitive activity at the foreign language lessons during the pharmacists' training. The classification of 
the projects is suggested as well as every stage of the project work is analyzed. The article also offers the short 
historical reference and the principal method usage of this method. The special attention is paid to the usage of 

the project method at work with the students with different levels of knowledge. 
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КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗРОБКИ 
КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ 

У статті обґрунтовано необхідність залучення комунікативної філософії як методологічного підґрунтя 
розробки комунікативних технологій у професійній підготовці сучасного вчителя-філолога. З’ясовано 
сутність і поступальність розвитку філософії комунікацій; виявлено основні моделі комунікацій, 
сформовані в процесі розвитку комунікативної філософії. Доведено взаємозв’язок сучасних 

інформаційно-комунікаційних та медіа технологій з розробкою новітніх форм і методів професійної 
підготовки філологів у системі вищої педагогічної освіти. 

Вища професійна освіта, яка перебуває в стані постійного оновлення й реформування, спрямовує 
свою діяльність на формування системи професійних компетенцій і компетентностей суб’єктів 
освітнього процесу. У зв’язку з цим постає питання про залучення ефективних способів комунікації на 
всіх рівнях професійної підготовки фахівців. 

Професійна підготовка вчителя стала предметом дослідження в численних наукових працях 
(О. Абдулліна, С. Вітвицька, Ф. Гоноболін, Н. Дем’яненко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, О. Пєхота, 
І. Подласий, С. Сисоєва та ін.). Зміст, форми, технології підготовки вчителя-філолога в системі вищої 
професійної освіти розглядаються в працях І. Бакаленко, О. Бігич, А. Береснєва, Т. Гусєвої, О. Зубрової, 
Л. Калініної, Є. Пасова, О. Семеног та ін. У наукових розробках цих учених зазначається, що сучасний 
вчитель-філолог – це фахівець з високим рівнем загальнокультурної, мовної, психолого-педагогічної і 
методичної підготовки, з розвиненими гуманістичними якостями, навичками інформаційно-
технологічної діяльності, педагогічною рефлексією [1]. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності залучення комунікативної філософії як 
методологічного підґрунтя розробки комунікативних технологій у процесі професійної підготовки 
вчителя-філолога. 

Особливості професійної підготовки вчителя-філолога детерміновані не лише майбутнім 
педагогічним фахом, але й специфікою філологічного простору як єдності кількох галузей знання – 
лінгвістичного, літературознавчого, історичного тощо. О. Семеног зазначає, що підготовка вчителя-
філолога передбачає формування у нього комплексу психологічних і моральних якостей особистості, які 
спільно з професійними знаннями, вміннями й навичками дадуть можливість випускнику працювати у 
навчальних закладах різного рівня і типу [2: 28]. Дослідниця також виокремила сукупність професійних 
компетенцій, які мають бути розвинені у вчителя-філолога у процесі професійної підготовки – 
лінгвістична, мовна, комунікативна, фольклорна, літературна, культурознавча, педагогічна, 
психологічна, методична, інформаційна та дослідна [2: 8]. Очевидно, що виконання такого завдання має 
відбуватися із залученням сучасних технологій навчального процесу у вищому педагогічному 
навчальному закладі. 

Комунікативні технології сьогодні розглядаються широким колом наук – соціологією, психологією, 
політологією, інформатикою, філософією тощо. Такий широкий спектр наукових галузей спричиняє не 
менш широкий набір тлумачень поняття комунікативної технології. Так, соціологи і політологи схильні до 
тлумачення комунікативних технологій як різновиду соціальних технологій, здатних до впливу на 
особистість за допомогою системи соціальних знаків і символів, представлених у процесі комунікації. До 
комунікативних технологій у соціальних науках науковці (В. Ільганаєва, О. Коновець Г. Почепцов, 
О. Холод та ін.) [3-6] відносять перфоманс, паблик рілейшнз, пропаганду, ідеологію; при цьому основними 
видами комунікацій вони вважають емотивну, референтну, конотативну, поетичну, металінгвістичну, 
фатичну та любовну лірику. Зазначені види комунікації розглядаються і в психолого-педагогічній науці, 
хоча мають свою специфіку, спричинену предметним полем поставленої педагогічної задачі. 

Найчастіше комунікативні технології виступають інструментом (засобом) для створення соціально-
комунікативного чи радше медіального продукту. Психолого-педагогічний, методичний аспекти 
комунікативних технологій є предметом дослідження для більш вузького кола фахівців.  

У філософії комунікативними технологіями опікується комунікативна філософія як окрема галузь 
філософської науки, представлена у науковому доробку К. -О. Апеля, Ю. Габермаса, М. Ріделя та ін.   
К. -О. Апель зазначає, що комунікація є базисом суспільного буття особистості, індивідуальної 
свідомості і пізнання [7]. Важливою для нас є думка Ю. Габермаса, котрий пише, що "парадигма 
пізнання предметів повинна бути заміненою на парадигму взаєморозуміння між людьми, які здатні 
промовляти та діяти" [8: 289]. У межах комунікативної філософії виокремлюють дві моделі 
комунікативного процесу – ієрархічний і репрезентативний, які, по суті, відповідають двом формам 
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педагогічної комунікації – суб’єкт-об’єктній і суб’єкт-суб’єктній. Так, ієрархічна комунікація передбачає 
домінацію відправника інформації в комунікативному акті (якщо прийняти модель комунікації, в якій 
задіяні відправник, повідомлення й отримувач). В ієрархічній комунікації на першому місці знаходиться 
прямий зв'язок, а в репрезентативній – зворотний. При побудові комунікативних технологій важливо 
визначитися з домінуючим типом комунікації, оскільки від нього залежатиме зміст і результат апробації 
створеної комунікативної технології. 

У філософському сенсі комунікація знаходиться в одному ряду з такими загальногуманітарними 
поняттями, як взаємодія, людські відносини, взаємовплив, взаємозв’язок та ін. У межах філософії 
розглядається межа між поняттям "спілкування" та "комунікація", причому М. Каган, наприклад, вважає, 
що спілкування є провідним видом суто людської діяльності, а комунікація – лише частковим видом 
спілкування (як процес передачі інформації-повідомлення) [9]. Словниково-довідникова література з 
філософії визначає комунікацію як "смислово-змістовний аспект соціальної взаємодії. Основна функція 
комунікації – досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента. 
Спілкування – це поняття, яке описує взаємодію між людьми (суб’єкт-суб’єктне відношення) і 
характеризує базову потребу людини – бути включеною в соціум і культуру" [10: 442]. Н. Луман, 
аналізуючи поняття комунікації, виокремив три її компоненти – інформацію, повідомлення, розуміння 
[11: 176]. У теорії Ю. Габермаса наголошується на соціально-інтеграційних аспектах комунікації: "місце 
суспільної інтеграції засобами вірувань заступає інтеграція, яка забезпечується механізмами мовленнєвої 
взаємодії… зростання ідентичності суб’єкта стає результатом комунікативної діяльності" [12: 102]. 

Важливо, що комунікативна філософія (філософія комунікацій) фактично ніколи не розглядає 
комунікацію як процес простого обміну інформаційними повідомленнями між індивідами чи як просто 
спілкування. Комунікації в філософському розумінні – це протікання інформаційних ресурсів в межах 
соціальних інститутів (як у теорії Т. Парсонса) і створення пам’ятників і текстів культури (Ю. Лотман). 
Важливим здобутком комунікативної філософії є осмислення медіареальності у різних її проявах, а 
також обґрунтування філософії діалогу і представлення аксіоматики комунікативної свідомості. Ще на 
початку ХХ ст. філософами було обґрунтовано, що звернення в діалозі до "Іншого", до "Ти" змінює 
перспективу подальшого розвитку речей. 

У психолого-педагогічній науці виокремлюють кілька провідних моделей комунікації, характерних 
для системи вищої професійної школи (І. Арендарчук) [13]: 

1) пізнавальна, за якої майбутні фахівці отримують максимальну кількість необхідної професійної 
інформації, входять у процес коментування отриманих даних, розширюючи таким чином своє 
комунікативне поле; 

2) аксіологічна – спрямована на розвиток ціннісного світу студентів, їх почуттєвої сфери, виховання з 
них однодумців у професійній та емоційній площинах; 

3) сугестивна модель – реалізується з метою якомога більш сильного впливу на студентів з метою 
внесення доцільних змін у їх поведінку й відносини з оточуючим світом; 

4) ритуальна модель, за допомогою якої зміцнюються й підтримуються статусні позиції учасників 
освітнього процесу, а також можуть створюватися нові для підтримки певного наперед окресленого 
іміджу професії, вузу, соціальної групи; 

5) експресивна модель – переслідує мету, пов’язану з формуванням психоемоційного настрою, 
спрямованого на необхідну в процесі навчання дію. 

Комунікативні технології є різновидом величезної сукупності технологій, розроблених і реалізованих 
у сфері виробництва, духовної й матеріальної культури, науки, інформації. Технологія в найбільш 
широкому розумінні є визначальним чинником, який демонструє рівень культурної еволюції того чи 
іншого суспільства. Це поняття замінило в своєму розвитку більш давні категорії – ремесло, справа, 
мистецтво, які вживалися до початку ХІХ століття. Сутність категорії "технологія" звертає нас до 
процесу зміни стану, властивості; до розробки певного алгоритму, набору дій, способів діяльності тощо 
[14: 321-322]. Будучи на початку категорією виробництва, технологія поступово перейшла в гуманітарну 
галузь і в 20-30-х рр. ХХ ст. стала використовуватися в галузі менеджменту, соціології, політології. 
Сутність гуманітарного аспекту технології обґрунтовує у своєму дослідженні Ю. Даниліна, окреслюючи 
технологію як "практичне використання систематизованого гуманітарного знання з метою забезпечення 
спрямованого впливу на вдосконалення особистості, її предметно-речового, соціального природного 
середовища" [15: 64]. 

Характеризуючи специфіку комунікативних технологій у філософському розумінні, Н. Луман 
окреслює мотиваційну сферу комунікації, визначаючи механізми, які мотивують людину до участі в 
комунікації, як "символічно генералізовані комунікаційні медіа" [11: 176]. Таким чином, у Н. Лумана 
технологічний зміст комунікацій співпадає з медіальним, як-от: істина, влада, любов, мистецтво, віра, 
цінності [16: 169]. 

Комунікативні технології стали особливо активно розроблятися в різних науках у зв’язку з розвитком 
інформаційного суспільства та спробами науковців осмислити його становлення й цільову сферу. У 
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зв’язку з цим гуманітарними науками стала обґрунтовуватися місія особистості в просторі тотальної 
комунікації, а також місце і роль комунікативних технологій в епоху постмодерну. Прихильники теорії 
інформаційного суспільства виходять з того, що основною його ознакою є не матеріальне виробництво 
та його можливості, а створення, поширення й споживання інформації [17]. Комунікація в такому разі 
окреслюється як інструмент трансляції інформації. Віртуалізація зазначеного процесу трансляції додає 
комунікативним технологіям особливої специфіки, спонукаючи науковців до розробки й впровадження 
цих технологій з урахуванням їх інформологічного статусу. Інформаційна сутність комунікації може 
бути визначена в сучасних умовах як соціально зумовлений процес передачі й сприйняття інформації в 
умовах міжособистісного й масового спілкування за допомогою максимально можливої кількості каналів 
та комунікативних засобів (вербалізованих чи невербалізованих) [18]. 

Виходячи з цього, прикладні дослідження в галузі професійної педагогіки мають можливість 
використовувати методологічний та технологічний досвід філософії й соціології для побудови 
спеціальних комунікативних технологій з метою більш ефективної підготовки фахівців. Комунікативна 
філософія дає можливість нам, досліджуючи проблему професійної підготовки вчителів-філологів 
засобами комунікативних технологій, виходити з того важливого положення, що мова відіграє для 
ефективної життєдіяльності особистості унікальну роль, вербалізуючи комунікації: "мова стала 
центральним питанням, ядром сучасної філософії. Ось головний факт, який ставить усе з голови на ноги" 
(Ж. Рюс) [19]. К. -О. Апель, обґрунтовуючи трансцендентально-герменевтичну сутність мови, зазначає, 
що "мова виступає в цьому контексті не лише механізмом об’єктивації інформації та експресивним 
засобом, але й медіатором розуміння" [20: 63]. Серед визначених науковцями численних функцій мови 
(репрезентативна, комунікативна, пізнавальна, емотивна, естетична, фатична, номінативна тощо) саме 
комунікативна називається провідною. В. Кульман, сучасний дослідник мови в контексті комунікативної 
філософії пише, що "репрезентативна функція мови, яка традиційно абсолютизувалася, обмежуючи 
комунікативну функцію, є насправді залежною від неї. Досягнення взаєморозуміння кимось стосовно 
чогось за допомогою мови є універсальним моментом, який включає і дозволяє робити все інше" [21: 14]. 

Комунікативна технологія у професійній підготовці вчителів-філологів відноситься до розряду 
професійно-орієнтованих, причому А. Белялова окреслює її як одну з найбільш відомих і прогресивних 
[22]. Сутність комунікативної технології в цьому випадку виявляється в тому, що процес навчання 
будується фактично як процес спілкування. 

Будуючи комунікативні технології в процесі підготовки вчителів-філологів, важливо брати до уваги 
також загальний комунікативний фон вищого навчального закладу, який розглядається на трьох рівнях – 
організаційному, дисциплінарному й освітньому. Так, організаційний рівень передбачає наявність 
соціально-професійних ділових і міжособистісних комунікацій між основними учасниками освітнього 
процесу – студентами, викладачами й адміністрацією. Дисциплінарний рівень комунікацій визначає 
ієрархічні зв’язки між учасниками комунікативного процесу, рівень його насиченості залежно від 
поставлених освітніх завдань. Освітній рівень комунікацій відображає способи передачі інформації від 
попереднього до наступного поколінь за допомогою певних суб’єктів (насамперед, викладачів) [23: 355]. 
Специфіка комунікацій у процесі професійної підготовки полягає у тому, що їх можна розглядати в 
аспекті змісту і технологій. Оскільки ми розглядаємо комунікативні технології, то вони можуть бути в 
такому разі визначені як система прийомів і навичок соціально-психологічного впливу суб’єктів 
освітнього процесу один на одного, в результаті чого забезпечується найбільш ефективний результат – 
професійна готовність вчителя-філолога до майбутньої професійної діяльності. 

Попри достатню кількість наукової літератури з проблеми комунікативних технологій, психолого-
педагогічний зміст цього феномена окреслений недостатньо чітко. І. Арендарчук пропонує визначати 
комунікативні технології як різновид соціальних, виходячи з того, що результатом застосування цієї 
технології є людина, майбутній фахівець (в нашому випадку – вчитель-філолог), а провідним 
показником, який може змінюватися – його комунікативні якості і властивості, значущі для майбутньої 
професійної діяльності [13]. 

Змістові й структурні характеристики комунікативних технологій можна представити у такому вигляді:  
– проектування процесу навчальної взаємодії як спілкування, яке може бути відтворене в 

подальшій професійній діяльності вчителя-філолога; 
– цілісне поєднання педагогічної взаємодії і навчальної комунікації; 
– вибір оптимальних форм, методів і засобів спілкування в процесі навчання майбутніх учителів-

філологів для розвитку педагогічно доцільної взаємодії в процесі професійної підготовки; 
– обов’язковий зворотний зв'язок з метою внесення доцільних змін у процесі педагогічної 

взаємодії у ході професійної підготовки вчителів-філологів. 
Таким чином, комунікативна філософія розглядається нами як методологічне підґрунтя створення й 

впровадження комунікативних технологій у професійній підготовці вчителя-філолога. Спираючись на 
здобутки філософії комунікацій, можна будувати сучасні комунікативні технології у професійній 
підготовці вчителя-філолога, що і стане перспективою наших подальших досліджень. 
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Матеріал надійшов до редакції 12.04. 2012 р. 

Пушкарь Т. Н. Коммуникативная философия как методологический базис разработки 
коммуникативных технологий в профессиональной подготовке учителей-филологов. 

В статье обоснована необходимость привлечения коммуникативной философии как методологической 
основы разработки коммуникативных технологий в профессиональной подготовке современного 
учителя-филолога. Определена сущность и поступательность развития философии коммуникаций, 
выявлены основные модели коммуникаций, сформированные в процессе развития коммуникативной 
философии. Доказана взаимосвязь современных информационно-коммуникационных технологий с 

разработкой новейших форм и методов профессиональной подготовки филологов в системе высшего 
педагогического образования 

Pushkar T. M. Communicative Philosophy as a Methodological Basis for the Technologies Development in 
the Philogy Teachers' Training. 

The article substantiates the need to involve the communicative philosophy as a methodological basis for the 
development of communication technologies in the training of teachers of modern philology. The essence and 
philosophy of progressive communication development identify the main models of communication, formed 

during the development of the communicative philosophy. The relationship of modern information and 
communication technologies to the development of new forms and methods of philology teachers’ training in the 

system of higher education is proved. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА 
ЗАСОБАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті розглянуто проблему подолання технологічних підходів в процесі виховання студентів 
технічних вузів засобами формування культурологічної компетентності студентів. Наголошено, що 

студентам технічних вузів варто вивчати не тільки точні предмети, але й гуманітарні. Тому 
необхідно, щоб гуманітарні предмети були включені в програми вищих технічних закладів. Крім того, 
майбутні інженери повинні відвідувати театри, художні галереї, концерти і т. д. Таким чином, вони 

формуватимуть свою культурологічну компетенцію. 

Постановка проблеми. Кризовий стан вищого закладу освіти характерний для "застійного" періоду, 
років деградації й розпаду, коли технічний заклад освіти функціонував у значному відриві від реальних 
запитів суспільства; лише в останні роки вища технічна школа розпочала підготовку фахівців сучасних, 
інноваційних спеціальностей з урахуванням реалій сьогодення, розвитку науки, техніки й культури. 
Культурологічний підхід до організації освітнього процесу у вищому технічному навчальному закладі на 
початку третього тисячоліття розглядається на базі єдності широких фундаментальних і глибоких 
систематизованих спеціальних знань. Він спрямований на оволодіння основами економічної, правової, 
політичної, естетичної, екологічної, професійної культури, бачення перспектив розвитку різних галузей 
знань, навичок наукової організації дослідження і впровадження їх у свою майбутню професійно-творчу 
діяльність, яку повинна вирізняти гармонія, краса, досконалість, справедливість, доцільність. 

А. Бахтін стверджував, що "три галузі людської культури – наука, мистецтво й життя – набувають 
єдності лише в особистості" [1]. 

Сьогодні проблема подолання технократичного підходу до процесу навчання і виховання майбутнього 
інженера гостро відчувається в багатьох вищих технічних навчальних закладах. Розвиток суспільства та 
громадських відносин свідчить, що вища освіта повинна готувати майбутнього інженера до виконання як 
професійних, так і культурних функцій. Саме структура й функції майбутньої інженерно-технічної 
діяльності визначають основні напрями культурологічної підготовки майбутніх інженерів-енергетиків у 
процесі викладання гуманітарних дисциплін. Модернізація вищої освіти пов’язана не тільки з підвищенням 
якості освіти, але й з необхідністю ускладнення змісту виховання, акцентування уваги на культурологічних 
виховних аспектах як пріоритетних в освітній діяльності. Культура як духовний смисл і сутність людського 
життя повинна стати істотним змістом державної освітньої політики, що спрямована на створення нової 
цивілізації і культури життя (Д. Чернілевський) [2]. 

У сучасній концепції вищої освіти містяться два положення, що мають відношення до формування 
культурологічної компетентності особистості: гуманізація та гуманітаризація освіти. Відповідно до 
першого положення припускається збільшення навчальних годин на дисципліни, пов'язані з 
підвищенням загальної культури особистості: підключення необхідних для цього компонентів в усі 
цикли предметів та їх перегляд в одному напрямі, створення неформальної сфери освіти з 
гуманітаризованим змістом. 

Згідно з другим положенням, гуманізація освіти (за Є. Ляховичем) означає глобалізацію в трансляції 
культур. При цьому способи і зміст трансляції повинні бути зорієнтовані на сучасне досягнення 
загальнолюдської духовності, інтелекту й моральності. У свою чергу, соціалізація людини в межах 
загальноосвітнього процесу повинна бути спрямована на пошук і реалізацію нових способів розкриття і 
формування його індивідуальних можливостей [3]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемою культурно-інженерної підготовки майбутніх спеціалістів 
займалися такі вітчизняні діячі інженерної школи як В. Вернадський, С. Войслав, В. Гринивицький, 
М. Жуковський, Д. Зернов, В. Кирпичов, А. Коновалов, Д. Менделєєв, В. Олександров, Н. Петров, 
Д. Рябушинський та ін. Відомі діячі зазначали, що у майбутнього спеціаліста повинна бути розвинена 
здібність "переходити" від одного виду техніки й технології до іншого, схильність до технічної 
творчості, образотворчої та наукової фантазії. 

Проблема культурологічної підготовки майбутнього інженера, або так званої креативної підготовки, 
розроблялася багатьма вченими, зокрема, І. Лакатосом, Д. Пойя. На необхідність культурно-творчого 
виховання спеціаліста неодноразово вказував П. Капіца, який був за фахом інженером і вся діяльність 
якого є яскравим прикладом реалізації високої творчої культури. 

Ця проблема розглядається також у теоретичних працях В. Відгофа, Г. Гуна, Т. Завершинської, Г. Квасова, 
А. Комарової, М. Короткова, Л. Попова, у дослідженнях О. Карпуніної, Н. Кильдишової, О. Коротковського, 
А. Нікітіна, А. Радзявічюса, Т. Синецької, методологічних статтях Л. Кадцина, Н. Крилової, О. Половинкина. 
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Проблемі гуманізації навчання студентів технічного фаху в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу 
присвятили свої дослідження І. Ковалинська, О. Коломієць, А. Кочубей, С. Цимбрило та ін. 

Значна кількість провідних спеціалістів досліджували проблеми технічної освіти (В. Данилова, 
А. Литвин, С. Операйло, О. Русанова, П. Стефаненко). Проблему ціннісних орієнтацій на творчу 
самореалізацію спеціаліста висвітлено у працях С. Гончаренка. Загальнолюдські, національно 
орієнтовані цінності та цінності сучасного світу досліджено у роботах В. Бабака, Є. Лузік. Наукові засади 
організації виховної роботи обґрунтовані у дослідженнях відомих учених В. Андрущенка, 
Ю. Бабанського, І. Беха, І. Зязюна, А. Капської, С. Карпенчук, О. Кондратюк, Б. Ліхачова, Н. Ничкало, 
С. Сисоєвої, Д. Чернілевського та інших. Модель розвитку особистості в контексті культури 
розглядається в працях Є. Бондаревської, В. Зінченка, С. Максименко та інших. 

Професійна компетентність останнім часом виявляється у центрі наукової уваги багатьох учених. 
Професіографічний підхід досліджували С. Вітвицька, О. Дубасенюк, М. Левківський та ін. Ідеї єдності 
людини з космосом і загальнолюдським масштабом людської діяльності, розроблені в працях філософів і 
вчених-мислителів: В. Вернадського, М. Федорова, П. Флоренського, К. Ціолковського, Д. Чижевського. 
Синергетичний підхід розглядають О. Антонова, В. Аршинов, Л. Бородкін, О. Вознюк, О. Дубасенюк, 
В. Іванова, С. Капіца, Є. Князєва та ін. 

Психологічною теорією творчості займались А. Брушлінський, Г. Буш, Т. Кудрявцев, О. Матюшкін, 
В. Моляко, Я. Пономарьов, О. Тихомиров. 

Невирішені питання. Існують протиріччя, характерні для процесу формування культурологічної 
компетентності майбутнього спеціаліста в сучасній вищій технічній школі, а саме неузгодженість між: 

 професійною і загальнокультурною підготовкою майбутніх спеціалістів; 
 емоційним й інтелектуальним розвитком студентів; 
 споживацькими принципами і творчими установками відносно життя і культури; 
 можливостями вищих навчальних закладів залучати молодь до високих зразків культури. 
Мета даної статті полягає у дослідженні процесу створення тих чинників, які є необхідними для 

побудови системи освіти майбутніх інженерів, поєднуючи освітній процес з культурологічною 
підготовкою студентів, чинників, що є необхідними для формування культурологічної підготовки 
майбутніх інженерів. 

Пам’ятаючи, що кваліфікований працівник – це не лише фахівець своєї справи, а й культурно 
обізнана особистість, у технічних ВНЗ потрібно проводити багато позааудиторних заходів. 
Позааудиторна робота є найбільш ефективною. Особливо гостро постає питання формування 
культурологічної компетентності у вищих технічних навчальних закладах. Молодь, яка вступає в 
технічний ВНЗ, звичайно, має відповідний багаж деяких культурологічних знань, але, на жаль, 
загальноосвітні заклади не надають достатньої культурологічної освіти. Студент, під час навчання у 
вищому технічному закладі, завдяки специфіці ВНЗ, має недостатній доступ до культурологічних знань. 
Тому одне з основних завдань викладачів культурологічних дисциплін – віднайти правильний підхід у 
процесі навчання, шукати нові технології навчання. Процес навчання дисциплін даного напряму не 
повинен обмежуватися лише поясненням, яке запам’ятовується чи записується студентом – це має бути і 
розумова, креативна робота студента, активна робота на заняттях, зацікавленість викладеним матеріалом. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні як загальна проблема підготовки спеціалістів технічного 
профілю у вищих навчальних закладах виступає пошук шляхів удосконалення інженерної освіти, які 
повинні відповідати всім вимогам ХХІ століття. Зв'язок проблеми з найбільш важливими науковими та 
практичними завданнями зумовлений тим, що від рівня інженерної освіти залежить характер загального 
виробництва та благополуччя населення країни. 

Важливими у формуванні культурологічної компетентності є перегляди творів української класики, 
адже примусити прочитати той чи інший твір студента, який намагається опанувати технічну 
спеціальність практично неможливо і сприйняття прочитаного не буде мати бажаного ефекту. Якщо 
науково-теоретичне мислення, проникаючи глибоко в суть об’єкта, що вивчається, водночас 
відокремлює людину від безпосередньої дійсності, то мистецтво зближує її з цією дійсністю. Художній 
образ зберігає конкретність чуттєвих властивостей і ознак об’єкта, який пізнає. 

На думку Лесі Українки, мистецтво, а не наука, вчить нас сприймати і відображати навколишній світ 
з об’єктивно притаманними йому конкретно чуттєвими ознаками і властивостями, оцінювати цей світ у 
відповідності з характером його впливу на органи чуття людини. Жодна викладка, жодна наука не дають 
нам живого образу, який ми могли б любити або ненавидіти, благословляти або проклинати [4]. Тому 
написання відгуків і рецензій на переглянутий спектакль, добровільне відвідання театру має не лише 
педагогічний вплив але й культурологічний, розвиваючи творчу уяву, студент намагається оцінити 
постановку зі сторони свого бачення. 

Театральне мистецтво безпосередньо має значний вплив і є одним із засобів формування 
культурологічної компетентності студентів технічних ВНЗ, сприяє розвитку їхній творчій уяві, залучає 
до високого мистецтва. Процес формування компетентного фахівця є однією з основних проблем 
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педагогіки. Тому практичні роботи, над якими працюють студенти, аналізуючи переглянутий твір, 
допомагають висловлювати свою думку щодо того чи іншого твору чи автора, навчають бути 
послідовними в своїх роздумах. 

Освіта як основний чинник становлення особистості спроможна вказати шляхи творчого 
саморозвитку особистості та найбільш сприятливі способи трансляції соціокультурного досвіду людства. 
Процеси самотворчості, саморозвитку неможливі поза межами культурного поля. 

Висновки. Отже, однією із найбільш значущих тенденцій розвитку сучасної вищої технічної освіти в 
Україні є, безумовно, її гуманізація, яка передбачає докорінний перегляд цілей, завдань, змісту й 
методики навчально-виховного процесу. Практика вітчизняної та зарубіжної технічної освіти свідчить 
про те, що культурологічна підготовка майбутніх інженерів є об’єктивною необхідністю. Технічна освіта 
готує фахівців, які стають керівниками виробництва, розуміють завдання та сутність своєї професійної 
діяльності, легко орієнтуються у складних проблемних ситуаціях, здатні їх передбачити. Технічні 
навчальні заклади покликані сьогодні не тільки забезпечити вузькоспеціальну підготовку майбутнього 
інженера, але й створити сприятливі умови для гармонійного розвитку інтелектуальних, моральних, 
естетичних і професійних його якостей. Лише в цьому випадку ми зможемо отримати інженера з 
достатнім творчим потенціалом, здатного приймати самостійні рішення з найскладніших питань. 

У Вінницькому національному технічному університеті в даному напрямку зроблено чимало. Предмет 
культурологія введено до програми навчального закладу. Велика увага відводиться предметам 
гуманітарного циклу – іноземним мовам, історії, філософії, загальному мовознавству. В університеті 
відкрито картинну галерею, працює гурток театрального мистецтва. Велика робота проводиться під час 
кураторських годин, студенти мають можливість проявити свої творчі здібності, приймають участь у 
творчих вечорах, КВК, конкурсах "Містер Шарм" та "Міс ВНТУ" тощо. В процесі кураторської роботи 
студенти залучаються до відвідування театру, кінотеатру та виставочних залів, що має не лише 
педагогічний вплив, але й культурологічний, оскільки розвиваючи творчу уяву, студенти намагаються 
оцінити постановку зі сторони свого бачення. Протягом наступної кураторської години обов’язковим є 
написання відгуків і рецензій на переглянутий спектакль. З метою забезпечення не тільки 
вузькоспеціальної підготовки майбутнього інженера, але й створення сприятливих умов для гармонійного 
розвитку інтелектуальних, моральних і естетичних його якостей студентам пропонуються уроки 
культурології, застосовуючи інноваційні технології. Студенти мають можливість переглядати кінофільми 
та фрагменти спектаклів в комп’ютерних класах, а потім твори мистецтва виносяться на обговорення. Адже 
комп’ютер на уроці чи на кураторській годині – новина. Сама присутність комп’ютера робить урок чи 
виховний захід незвичним та незабутнім, а значить, запам’ятається значна частина того, про що йшлося. 
Інтерес у студентів викликають яскраві малюнки, відео кліпи, голосовий супровід, що сприяє більш 
активному веденню дискусії під час обговорення теми. Студент більш розкуто і комфортно почуває себе 
під час нетрадиційного уроку. З’являється зацікавленість у студентів, у яких неповністю сформовані 
навчальні навички, і тому вони включаються в загальну дискусію. Тут спрацьовує принцип раціонального 
поєднання знань, умінь та навичок дидактики, педагогічної психології, програмування тощо [5]. 
Комп’ютерна мультимедійна програма вносить певну доброзичливість в колектив академічної групи, новий 
розвиток отримують стосунки студент – викладач; студент – студент. 

Отже, гуманістичний аспект технічної освіти дозволяє спеціалістам перебувати на високому 
професійному рівні та розвивати культуру своєї діяльності. Тому без повноцінної професійної, 
соціально-гуманітарної підготовки не може бути сучасної вищої професійної освіти. Культурологічний 
підхід передбачає не лише вивчення культурних текстів, а й соціокультурного контексту, в якому вони 
функціонують в кожний історичний період. 

Підґрунтям для реалізації практичних засад взаємозв’язку освітнього простору та культури і є 
культурологічний підхід. Культурологічний підхід в освіті, на думку Є. Бондаревської, – це бачення 
освіти через призму поняття культури, тобто її розуміння як культурного процесу, що здійснюється в 
культуро провідному освітньому середовищі [6]. 

Таким чином, орієнтація на культурологічний підхід у змісті та технології навчально-виховного 
процесу в освітніх закладах різного рівня передбачає звернення до культурології як специфічного 
наукового напрямку сучасності та культурологічних предметів – складової змісту загальної та 
професійної освіти. 
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Федорцова О. Г. Проблемные аспекты учебы и воспитания будущего инженера средствами изучения 
гуманитарных дисциплин. 

В статье рассматривается проблема преодоления технологических подходов в процессе воспитания 
студентов технических вузов по средствам формирования культурологической компетентности 

студентов. В статье подчёркивается, что студентам технических вузов следует изучать не только 
точные предметы, но и гуманитарные, поэтому необходимо, чтобы гуманитарные предметы 

включались в программы высших технических заведений. Кроме того, будущие инженеры должны 
заниматься культурной и творческой деятельностью, посещать театры, художественные галереи, 

концерты и т. д. с целью формирования культурологической компетентности. 

Fedortsova O. G. The Problem Aspects of Studies and Education of the Prospective Engineer by Means of 
Studying the Humanities. 

The article deals with the problem of overcoming technological approaches in the process of bringing up 
students of technical higher schools my means of formation students’ cultural competence. It is marked that the 
students of technical higher schools shouldn’t study only exact subjects but also humanities. So it is necessary 
that the art subjects must be included in the curriculum of technical higher schools. Besides, future engineers 

must attend theaters, art galleries, concerts etc. to form their culturological competence. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: 
АСПЕКТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБЛЕМИ 

У статті доведено своєчасність використання мультимедійних засобів в освіті; розкрито 
особливості впровадження сучасних інформаційних технологій; виявлено особливості спеціальних 

та програмних засобів мультимедіа; окреслено різноманіття навчальних мультимедійних 
систем. Стисло охарактеризувавши історію розвитку ТЗН, обґрунтовано доцільність 

використання мультимедіа в практиці початкового навчання й виокремлено види мультимедійних 
технологій, які покликані оптимізувати навчання і самонавчання молодших школярів. При цьому 
беруться до уваги вікові особливості сприймання учнями початкових класів запропонованої через 

мультимедійні засоби інформації. 

У ХХ столітті педагоги здійснили спроби "технологізувати" навчальний процес. До середини 50-х 
років ці спроби були сконцентровані переважно на використанні різного роду технічних засобів 
навчання. Зазначимо, що й сьогодні значна роль у педагогіці відводиться розвитку ТЗН і максимальному 
використанню їх освітніх можливостей: збільшенню інформаційної насиченості й пропускної здатності 
технічних засобів, індивідуалізації каналів подання навчальної інформації. Наразі широко 
використовуються засоби нових мультимедійних технологій: комп’ютери, мікроелектронні пристрої 
тощо. Сьогодні саме у використанні комп’ютерної техніки в комплексі з традиційними ТЗН передові 
педагоги вбачають шляхи підвищення ефективності навчання [1: 14]. 

Своєчасність дослідження проблеми використання комп’ютера в освіті зумовлена впровадженням у 
навчальний процес нових інформаційних технологій. Починати її розв’язання доцільно із визначення 
функціональних можливостей мультимедійних засобів у мовленнєвому розвитку молодших школярів. 
Водночас варто враховувати також, яке місце посяде застосування мультимедійних технологій на уроці і 
в самостійній роботі учнів. Це залежить від об’єктивних і суб’єктивних чинників: якості комп’ютерів, 
додержання гігієнічних норм користування мультимедійною апаратурою, від інтонаційно-комп'ютерної 
компетентності вчителів початкових класів. Проблемам використання мультимедійних технологій у 
початковій школі присвячено низку методичних праць (А. Ашерова, В. Бикова, І. Булах, P. Гуревича, 
О. Довгялло, К. Доулінг, М. Жалдака, Ю. Жука, Г. Кедровича, М. Лапчика, Ж. Меншикової та ін.). 

Упровадження мультимедійних технологій у навчально-виховний процес гальмується низкою 
чинників. По-перше, школи устатковані значною кількістю застарілих комп’ютерів, які за технічними 
характеристиками не є безпечними для здоров’я дітей, через що учням рекомендовано працювати за 
комп’ютером не більше восьми хвилин протягом уроку. По-друге, комп’ютерної техніки не вистачає на 
всіх учнів: у класах зазвичай комп’ютерів не більше десятка, проектори для передачі зображення з 
дисплея монітора на великий екран практично відсутні, тому учні вимушені працювати з комп’ютерами 
по черзі. По-третє, розроблено дуже мало програмових навчальних засобів, а ті, що наявні, найчастіше 
пропоновані вчителями-ентузіастами без консультації програміста і використовуються здебільшого лише 
для перевірки знань і вмінь школярів, тобто вузькофункціонально. 

У зв’язку з цим безперечно актуальною є проблема застосування у лінгводидактиці початкової 
школи таких мультимедійних навчальних засобів, які б, з одного боку, враховували реалії сьогодення 
(тобто, неможливість швидкого устаткування шкіл високоякісними і безпечними для здоров’я дітей 
комп’ютерами нового покоління в достатній кількості; з другого – були б функціонально 
різноманітними, щоб їх можна було використовувати для розвитку зв’язного мовлення на різних етапах 
уроку. Окрім того, учнів повинні мати навички роботи з програмовими навчальними засобами на 
електронних носіях у домашніх умовах. 

Отже, актуальність і недостатня наукова розробленість окресленої проблеми зумовили поставлену у 
статті мету – уточнити поняття "мультимедійні засоби"; обґрунтувати необхідність застосування 
мультимедійних засобів в процесі розвитку зв’язного мовлення в початковій школі. 

"Мультимедіа" (від англ. multi – "багато" і від лат. мedia – "носій, засіб, середовище, посередник") є 
новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, 
обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-
дисків (CD-ROM) [2]. Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та 
відеоінформацію, анімацію, 3D-графіку. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати 
одночасно кілька видів інформації різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та 
форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає 
змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок. 
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Ураховуючи роль мультимедіа у навчанні, вважаємо за необхідне виокремити такі його основні види : 
апаратні й програмні засоби. 

Так, серед апаратних засобів розрізняють основні й спеціальні. До основних засобів мультимедіа 
відносимо: комп’ютер, мультимедіа-монітор, маніпулятори (миша, клавіатура трекбол, графічний 
планшет, світлове перо, тачпад, сенсорний екран, pointing stick, ігрові маніпулятори – джойстик, 
геймпад). Зокрема, останнім часом особливої уваги заслуговує використання в практиці навчання 
графічних планшетів (дигитайзер) – пристрій для введення графічних зображень безпосередньо до 
комп’ютеру за допомогою плоского ручного планшету й спеціального пера [3]. 

До спеціальних засобів відносяться приводи CD-ROM, TV-тюнери, графічні акселератори, звукові 
плати, акустичні системи [4: 156]. 

Програмні засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби створення 
мультимедійних додатків. Так, до мультимедійних додатків навчального призначення можна віднести: 
мультимедіа-презентацію; слайд-шоу; електронний звіт; мультимедіа-доповідь; електронний журнал; 
віртуальний тур; мультимедіа-видання; flash-, shockwave-ігри (навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті 
(on-line), так і на різних носіях (off-line); мультимедіа-тренажери, навчальні мультимедіа-системи; 
лінгвістичні мультимедіа-системи; мультимедійні Internet-ресурси [4: 168]. 

Серед засобів створення мультимедійних додатків розрізняють: редактори відео-зображень, графічні 
редактори, засоби обробки звукової інформації, програми для маніпуляції із сегментами зображень, 
програми для реалізації гіпертекстів. Наприклад, на даний час існує знана кількість редакторів відео-
зображень, якими вчитель може скористатись для створення мультимедіа-додатка. Зокрема, Aurora 
Media workshop 3.4.42 – програма, яка містить універсальний набір інструментів для виконання основних 
операцій з відео й аудіо файлами; Free Video Dub – програма для простого і швидкого редагування відео; 
Avidemux – програма для редагування й обробки відео, конвертування файлів з одного формату в інший; 
UVScreenCamera – програма для створення відео підручників, демо-роликів і презентацій у форматі 
SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF- анімація із звуком. Окрім того, UVScreenCamera дозволяє записувати 
маніпуляції, які відбуваються на екрані (рух курсору миші, натискання на клавіатурі тощо); Video Charge 
– програма для різання, склеювання і конвертування відео і звукових файлів [4: 201]. 

Важко заперечити, що майбутнє – за системою навчання, яке вкладається в схему учень – технологія 
– вчитель, за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а учень стає активним 
учасником процесу навчання. Тобто, якщо у навчальному процесі, що здійснюється за схемою "учень – 
вчитель – підручник", з’явиться новий елемент – комп’ютер, то зміст праці вчителя суттєво зміниться: 
основним стане не передача знань, а організація самостійної пізнавальної діяльності учнів. Отже, 
величезний дидактичний потенціал використання інформаційних технологій навчання зможе бути 
розкритим лише за умов, якщо провідна роль у навчально-виховному процесі належатиме вчителю, а 
комп’ютер буде виступати не тільки потужним засобом, а й повною мірою третім партнером у 
педагогічній взаємодії. 

Ефективність навчання з використанням комп’ютерів пояснюється значним унаочненням 
програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати 
практичні вміння та навички. 

Ефективне використання комп’ютера в навчально-виховному процесі залежить від програмного 
забезпечення. 

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних систем умовно можна виокремити 
засоби, які є найбільш ефективними: 

 Комп’ютерні тренажери – найважливіша перевага мультимедіа-технологій. З їх допомогою 
можна не лише відтворити будь-який об’єкт, але й забезпечити його програмою, яка описує 
його поведінку в реальних умовах. 

 Автоматизовані навчальні системи – комбіноване використання комп’ютерної графіки, 
анімації, живого відеозображення, звуку, інших медійних компонентів – усе це надає 
абсолютно унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а 
тому зрозумілим та доступним. Це особливо актуально в тих випадках, коли учень має 
засвоїти велику кількість емоційно-нейтральної інформації, наприклад, біографії вчених, 
номенклатуру, правила техніки безпеки тощо. 

 Навчальні фільми – відтворюють ті чи інші процеси як у вигляді реальних спеціальних зйомок, 
так і тривимірної комп’ютерної графіки. Найчастіше навчальні фільми доцільніше 
використовувати як частину більш широких проектів – мультимедійних навчальних систем, 
але також вони можуть створюватися і як самостійний продукт. 

 Мультимедіа-презентації. 
 Відео-демонстрації [5: 78]. 
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Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних 
апаратних і програмних засобах. Однією із беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість 
розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій. 

Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких можна 
розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео- та аудіофрагменти, анімацію, 3D-графіку, 
використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки 
вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці [5: 108]. 

Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. 
Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, 
підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі. 

Можна виділити наступні особливості даної технології: якість зображення – яскраве, чітке і 
кольорове зображення на екрані; зручне пояснення виду роботи з різним приладдям; легке усунення 
недоліків і помилок у слайдах; детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми 
залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об’єму навчального матеріалу; достатньо добре 
освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів; значне підвищення рівня використання 
наочності на уроці; зростання продуктивності уроку; встановлення міжпредметних зв’язків; можливість 
організації проектної діяльності під керуванням викладачів інформатики і вчителів початкових класів; 
зміна ставлення до ПК: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-
якій галузі людської діяльності, а не лише як засіб для гри. 

Долучити дітей до світового банку знань – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому 
використання комп’ютерної системи стає невід’ємною складовою вивчення будь-якого предмета. 
Особливо цікавою є ця робота під час опанування учнями початкових класів курсу про рідний край, свою 
малу батьківщину, землю, де ти народився. Але не тільки новизна будить творчу уяву дитини. Значну 
роль у цьому відіграє і все те, що прийшло до нас із глибини століть, накопичувалося і передавалося від 
покоління до покоління. І допомогти осягнути це, засвоїти процес усвідомлення того, чим жили, як 
працювали, що використовували наші предки, допомагають сучасні інформаційні технології. 

Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні 
завдання: сформувати мотивацію до навчання взагалі; засвоїти базові знання з предмета; сформувати 
навички самоконтролю. 

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним 
призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з 
його зоровим сприйняттям. 

Загалом, мультимедіа є виключно корисною і плідною навчальною технологією, завдяки притаманній 
їй інтерактивності, гнучкості і інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації, а 
також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості школярів та сприяти підвищенню в 
них мотивації до навчання, зокрема українськомовного. Мультимедійні засоби навчання є 
перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надати масиви інформації у більшому 
об’ємі, ніж традиційні джерела інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню 
сприйняття молодших школярів. Вирішивши проблеми розвитку зв’язного мовлення з використанням 
мультимедійних технологій, можна піднести процес навчання на якісно вищий рівень. Отже, цілком 
очевидною є перспективність дослідження окресленої у статті проблеми. 
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Чуприна Е. В. Использование мультимедийных средств обучения в начальной школе: аспекты и 
перспективы проблемы. 

В статье доказана своевременность использования мультимедийных средств в образовании; раскрыты 
особенности использования современных информационных технологий; выявлены особенности 

специальных и программных средств мультимедиа; очерчено многообразие учебных мультимедийных 
систем. Кратко охарактеризовав историю развития ТСО, обоснована целесообразность использования 

мультимедиа в практике начального обучения и выделены виды мультимедийных технологий, 
направленных на оптимизацию обучения и самообучения младших школьников. При этом учитываются 
возрастные особенности восприятия учащихся начальных классов при использовании мультимедийных 

средств информации. 

Chuprina O. V. The Use of Multimedia Learning in Elementary School: the Problem Aspects and Prospects. 

The article proves the time being appropriate for a multimedia technologies used at education; shows the 
characteristic features of the modern technology implementation; reveals the features of special multimedia and 

software; shows the variety of education multimedia. Giving a short characteristic to the technical means of 
education evolution, the expediency of multimedia usage in the junior education practice is grounded and forms 
of multimedia technologies aimed at optimizing learning and self-learning of junior students are sorted out. The 
age features of junior school students’ perception of information during the multimedia means usage are also 

taken into consideration. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

У статті розглянуто проблеми підвищення науково-методичної компетентності вчителів-філологів та 
наукові підходи до зазначеної теми; показано актуальність вивчення даного феномену; визначено 
основні критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у 
післядипломній освіті; упорядковано систему діагностичних методик для визначення рівнів науково-
методичної компетентності вчителів-філологів в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Актуальність проблеми дослідження. Становлення української державності, побудова 
демократичного громадянського суспільства, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні 
перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти. 

Провідним напрямом розвитку педагогічної освіти є докорінне оновлення її змісту, орієнтоване на 
підвищення якості та гуманізацію процесу підготовки вчителів-філологів, які повинні мати ґрунтовні 
професійні знання, вміти поповнювати їх самостійно і бути конкурентоспроможними на ринку освітніх 
послуг. 

Модернізація вищої педагогічної освіти потребує вдосконалення традиційної системи підготовки 
вчителів-філологів. Суспільству третього тисячоліття необхідна фундаментально освічена людина, 
здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності. Модель підготовки вчителів-
філологів, яка існує на сьогодні, має яскраво виражений предмето-центричний характер і є 
малопродуктивною для сучасної школи, яка орієнтована на особистість, вимагає творчого, 
дослідницького підходу до педагогічної діяльності. 

Проблему компетентності на різних рівнях аналізу розробляли В. Аніщенко, А. Василюк, 
С. Гончаренко, В. Ковальчук, К. Корсак, І. Тараненко, І. Ящук. 

Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя постійно перебувають у центрі уваги 
дослідників. Загальні питання професійної підготовки учителів на різних етапах розвитку освіти 
висвітлювали у своїх працях О. Абдулліна, А. Алексюк, Ю. Бабанський, М. Євтух. Також вагомий 
внесок у розробку проблеми професійної підготовки вчителя сучасної школи зробили вітчизняні вчені 
І. Зязюн, В. Кузь, І. Підласий, С. Сисоєва. У науковій педагогічній літературі належна увага приділена 
професійній підготовці вчителя, розроблено її науково-теоретичні та методичні засади (О. Абдулліна, 
Ф. Гоноболін, Н. Дем’яненко, С. Вершловський, Н. Кузьміна, В. Сластьонін), досліджені й окремі 
питання підготовки майбутніх вчителів української мови й літератури (Н. Волошина, І. Зязюн, 
Є. Пасічник, М. Пентилюк, О. Семеног, В. Степанишин, Г. Токмань, В. Шуляр). Науковцями здійснено 
аналіз національної мовної особистості (Г. Богін, С. Єрмоленко, Ю. Караулов, О. Семенюк та ін.), 
охарактеризовано різні аспекти формування мовної особистості учня і студента (О. Біляєв, 
М. Вашуленко, О. Голобородько, Т. Донченко, Л. Мацько, В. Мельничайко, Н. Остапенко, Л. Паламар, 
М. Пентилюк, С. Караман, Т. Симоненко, Л. Скуратівський, Л. Струганець та ін.). 

Питання професійної підготовки майбутніх учителів-філологів досліджували І. Бакаленко, Н. Гез, 
Т. Гусєва, В. Денисенко, О. Зуброва, Л. Калініна, С. Ніколаєва, Є. Пасов, М. Пентилюк, І. Соколова, 
О. Семеног, аналіз праць яких показав, що сучасний учитель філологічних спеціальностей – це вчитель-
професіонал, що має ґрунтовну загальнокультурну, фахову, психолого-педагогічну і методичну 
підготовку, займає гуманістичну педагогічну позицію, володіє дослідною та інформаційною культурою, 
уміє оперативно, своєчасно реагувати на зміни в напрямах розвитку системи освіти взагалі та в 
методиках навчання мови зокрема. 

Окреслені тенденції знаходять логічне відображення в педагогічній і філологічній освіті як 
складниках гуманітарної освіти й основи професійної підготовки вчителя-філолога. 

Аналіз праць дає змогу констатувати, що в Україні накопичений певний досвід з розвитку 
компетентності. Проте залишається не розробленою проблема розвитку науково-методичної 
компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти. У педагогіці відсутні системні 
дослідження, присвячені формуванню означеної компетентності, не розроблено модель процесу її 
становлення у вчителів-філологів. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити критерії та показники 
розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті; завдання: 
визначити критерії, показники та рівні сформованості науково-методичної компетентності вчителів-
філологів у післядипломній освіті. 
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Виклад основного матеріалу. Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується високим 
динамізмом оновлення змісту освіти, орієнтацією на новий тип педагогічного світогляду, що відповідає 
соціокультурним викликам епохи, а також пріоритетністю розвитку науково-методичної компетентності 
в учителів-філологів. 

Готовність до того або іншого виду діяльності полягає в цілеспрямованому вираженні особистості, 
що поєднує її переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття, вольові й інтелектуальні якості, знання, 
навички, уміння, настанови, настроєність на певну поведінку. Така готовність досягається в ході ідейної, 
моральної, психологічної, професійної та фізичної підготовки, а також є результатом всебічного 
розвитку особистості з урахуванням вимог, що висуваються особливостями діяльності, професії [1]. 

Аналіз навчальних планів та програм педагогічних вищих навчальних закладів дав змогу визначити 
суперечності між потребами чинних і майбутніх учителів філологічних спеціальностей у належній 
професійній науково-методичній підготовці і відсутністю спецкурсу для здійснення такої підготовки у 
практиці роботи педагогічних вищих навчальних закладів; наявністю значного обсягу педагогічних 
програмних засобів з мов на ринку цифрової навчальної інформації та відсутністю в учителів 
методичних знань і вмінь їх ефективного використання на уроці [2]. Критерії та показники формування 
науково-методичної компетентності представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у 

післядипломній освіті 

Критерій Показники 

Мотиваційно-
цільовий 

наявність пізнавального інтересу до розвитку науково-методичної компетентності 
у професійній діяльності; 

готовність до подолання труднощів в організації навчального процесу при 
застосуванні науково-методичної компетентності; 

Інформаційно-
операційний 

знання сайтів у галузі викладання філологічних дисциплін; 

уміння здійснювати пошук інформації; 

Змістовно-
методичний 

знання методичних особливостей викладання філологічних дисциплін; знання 
існуючих сучасних програм та фахової літератури із предмету, вміння 

орієнтуватися в них, відбирати та аналізувати; 

уміння проектувати, проводити та аналізувати урок з урахуванням науково-
методичних інновацій у навчальному процесі; 

Рефлексивно-
креативний 

уміння застосовувати науково-методичну компетентність у науковій діяльності та 
в процесі підготовки науково-дослідної роботи; 

операційна готовність до участі у міжнародних конкурсах, олімпіадах та проектах; 
уміння створювати власні програми із предмету; 

самоаналіз, самооцінка, здатність до самореалізації та самовдосконалення в 
процесі професійної діяльності. 

Відповідно до зазначених у таблиці 1 критеріїв розвитку науково-методичної компетентності 
визначено рівень сформованості компетентності на початку експерименту. Розглянемо результати 
визначення рівнів розвитку науково-методичної компетентності за кожним із критеріїв. 

Мотиваційно-цільовий критерій 
Показники: 
– пізнавальний інтерес до розвитку науково-методичної компетентності у професійної діяльності; 
– готовність до подолання труднощів в організації навчального процесу із застосуванням науково-

методичної компетентності. 
Анкетування "Моє ставлення до науково-методичної компетентності". 
Мета: визначення особистого ставлення вчителів-філологів до науково-методичної компетентності 

та рівня мотивації до її реалізації у професійній діяльності. 
Процедура виконання. Студентам-вчителям пропонувалося обрати найбільш близьку до їх думки 

оцінку: 1 – не згоден; 2 – не маю чіткої думки; 3 – згоден до тверджень: "Я насолоджуюсь, використовуючи 
науково-методичну компетенцію", "Науково-методична компетенція викликає у мене нудьгу". 

Бали виставлялися згідно з опрацьованою методикою G. Dudeney. Якщо студент-вчитель обрав 
більшою частиною 3 до тверджень 2, 3, 6, 8 та 10, то його рівень готовності до застосування науково-
методичної компетентності за зазначеним критерієм визначався як творчий; обраний варіант 2 до тих 
самих тверджень засвідчив продуктивно-перетворювальний рівень. Якщо студент обрав більшою 
частиною 1 до тверджень 2, 3, 6, 8, 9 та 10, то його рівень готовності вважався репродуктивним. 

За результатами анкетування більшість вчителів-філологів мали репродуктивний рівень мотивації 
щодо розвиненої науково-методичної компетентності. Серед причин невпевненості в собі під час 



К. В. Везетіу. Критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у 
післядипломній освіті 

 183

застосування науково-методичної компетентності зазначено такі: відсутність чітких методичних 
розробок щодо розвитку науково-методичної компетентності у викладанні філологічних дисциплін 
(56 %), "недостатнє обладнання кабінетів комп’ютерною технікою", що ускладнює здійснення пошуку 
інформації в мережі Інтернет. 

При цьому значна кількість студентів-вчителів для твердження "Вчителі повинні знати як 
застосовується науково-методична компетентність у навчально-виховному процесі" обирали 3 або 2, 
водночас такі ж оцінки встановлювалися й для твердження "Якщо можливо, я уникаю застосування 
науково-методичної компетентності". 

Інформаційно-операційний критерій 
Показник: уміння здійснювати пошук інформації. 
Методика: спостереження за роботою студентів-вчителів під час підготовки до семінарських занять у 

комп’ютерній лабораторії. 
Мета: визначення рівня вмінь вчителів-філологів щодо здійснення пошуку інформації, використання 

електронних словників, бібліотек, джерел глобальних освітніх мереж. 
Процедура виконання. Експериментатор спостерігав за роботою студентів-вчителів під час підготовки 

до семінарських занять у комп’ютерній лабораторії. 
Зазначимо, що найбільше прогалин виявлено в уміннях вчителів-філологів використовувати мову 

запитів пошукових машин у мережі Інтернет. Більшість респондентів обмежувалася спрощеними 
запитами, які не завжди давали очікувані результати. 

Ті педагоги, що систематично здійснювали пошук інформації, використовували електронні словники, 
енциклопедії та ресурси електронних бібліотек, а також відбирали необхідну інформацію, знайдену в 
мережі Інтернет, отримували оцінку 5. Студентам, які могли правильно сформулювати запити, 
отримували очікувані результати, використовували для пошуку інформації глобальні освітні мережі, 
виставлено оцінку 4. Оцінку 3 отримували вчителі-філологи, які могли знайти, відібрати та обробити 
необхідну інформацію, але відчували певні труднощі при використанні мови запитів, не знали про 
наявність електронних довідникових систем та глобальних освітніх мереж. 

Інформаційно-операційний критерій 
Показник: знання сайтів у галузі викладання філологічних дисциплін. 
Анкетування "Інтернет у роботі вчителя-філолога". 
Мета: визначення рівня знань студентів-вчителів про сайти філологічного напрямку, умінь 

застосовувати їх у навчально-виховному процесі з мов. 
Матеріал: текст анкети. 
Процедура виконання. Педагогам пропонували відповісти на запитання: "Чи знаєте Ви сайти у галузі 

викладання філологічних дисциплін?", "Якщо так, то наведіть приклади". 
Рівень готовності студентів-вчителів за означеним показником визначався за такими критеріями: 

студенти, які не могли назвати жодного сайту філологічного напряму, отримували 2 бали; 3 бали 
виставлялися студентам, які наводили деякі сайти у галузі викладання філологічних дисциплін, але при 
цьому не могли визначити їх призначення та аудиторію, на яку вони розраховані, тобто не могли 
відібрати сайти, необхідні в роботі вчителя-філолога; 4 бали – студенти називали адреси сайтів 
філологічного напряму, але мали певні труднощі з оцінкою їх змістовного наповнення; 5 балів 
отримували студенти, які не лише змогли привести адреси більше трьох сайтів філологічного напряму, а 
й пропонували критерії оцінювання їх змістовного наповнення, могли визначити мету їх використання в 
навчально-виховному процесі. 

Результати анкетування вказують на недостатню обізнаність вчителів-філологів про наявні 
спеціалізовані сайти філологічного напряму. Деякі з них наводили приклади таких сайтів: http://grinch-
home.at.ua/, http://pravila-uk-mova.at.ua/, http://vprava.at.ua/, але майже ніхто зі студентів-вчителів не зміг 
назвати аудиторію, для якої можливо рекомендувати ці сайти та мету їх використання в навчально-
виховному процесі з філологічних дисциплін. 

Змістовно-методичний критерій 
Показник: знання сучасних ППЗ із предмету, вміння орієнтуватися в них, відбирати та аналізувати. 
Анкетування "Науково-методичні основи діяльності вчителя-філолога". 
Мета: дізнатися, чи орієнтуються студенти з наявних ППЗ філологічного напряму, критеріях 

оцінювання їх дидактичної значущості. 
Матеріал: анкета "Науково-методичні основи діяльності вчителя-філолога". 
Процедура виконання. Експериментатор пропонував студентам-вчителям відповісти на запитання: "З 

якими науковими, періодичними, методичними виданнями ви працюєте для підготовки уроків?", "Чи 
користуєтесь ви Інтернетом для професійної діяльності?". 

Означений показник перевірявся згідно таким критеріям: 5 балів – студенти-вчителі орієнтуються в 
існуючих ППЗ із предмету, вміють аналізувати їх та відбирати до уроку, знають критерії оцінювання їх 
дидактичної значущості; 4 бали – студенти-вчителі знайомі з існуючими ППЗ філологічного напряму, 
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називають до трьох відомих ППЗ, але не знають критерії їх оцінки, тому відчувають певні труднощі з 
відбором необхідних ППЗ до уроку; 3 бали – студенти-філологи можуть назвати один ППЗ із предмету; 2 
бали – студенти-філологи не орієнтуються в сучасних готових ППЗ філологічного напряму. 

Змістовно-методичний критерій 
Показники: уміння проектувати, проводити та аналізувати урок з використанням науково-методичної 

компетентності. 
Інтерв’ювання "Особливості застосування науково-методичної компетентності у процесі викладання 

філологічних дисциплін". 
Мета: дізнатися, чи мають студенти-вчителі уявлення про особливості застосування науково-

методичної компетентності у процесі викладання філологічних дисциплін. 
Процедура виконання: вчителям-філологам було запропоновано такі питання для обговорення: 
– Назвіть навчальні функції науково-методичної компетентності. 
– Назвіть універсальні методичні засоби, які можливо використовувати на уроці з Вашого предмету. 
– З якими методичними цілями? 
– Чи можете Ви проаналізувати запропонований план уроку з використанням науково-методичних 

засобів? 
Результати бесіди свідчать про недостатнє розуміння студентами-вчителями ролі науково-методичної 

компетентності у роботі вчителя-філолога, тому що студенти-вчителя не могли назвати навчальні 
функції науково-методичної компетентності, а також проаналізувати запропонований план уроку з 
використанням науково-методичних засобів, відчували певні труднощі під час формування методичних 
цілей застосування науково-методичних засобів на уроці. 

Рефлексивно-креативний критерій 
Показник: уміння використовувати науково-методичну компетенцію у науковій діяльності та в 

процесі підготовки науково-дослідної роботи. 
Означений показник перевірявся в процесі аналізу курсових робіт вчителів-філологів. 
Мета: дізнатися, чи вміють вчителі-студенти використовувати науково-методичну компетенцію у 

наукової діяльності. 
Процедура виконання. Критеріями оцінювання виступали: якість оформлення роботи за допомогою 

комп’ютерної техніки; наявність посилань на сучасні джерела інформації; якість та достовірність 
електронних джерел. 

Майже всі роботи були якісно оформлені за допомогою комп’ютерної техніки. 
При цьому визначено, що вчителі-філологи недостатньо використовують електронні джерела 

інформації. Так, у деяких роботах серед 100-110 використаних джерел у бібліографічному списку наявні 
лише 1-2 посилання на електронні джерела або мережу Інтернет, серед яких не було виявлено жодного 
посилання на такі сайти, як бібліотека ім. Вернадського або будь які електронні енциклопедії, а наявні 
посилання є сумнівними і не завжди достовірними. 

Бали за цим показником виставлялися за такими критеріями оцінювання: 2 бали – апаратні та 
програмні засоби ІКТ використовувалися вчителями-студентами лише для набору тексту та оформлення 
курсових робіт; 3 бали – студенти-вчителі застосовували не лише текстовий процесор для набору тексту, 
а й середовище електронних таблиць для побудови порівняльних графіків та діаграм; 4 бали – студенти-
вчителі використовували достовірні електронні джерела в бібліографічному списку; 5 балів – студенти-
вчителі знали вимоги створення комп’ютерних презентацій та вміли презентувати результати свого 
дослідження за допомогою програмних засобів ІКТ на якісному рівні. 

Рефлексивно-креативний критерій 
Показник: операційна готовність до участі у міжнародних конкурсах, конференціях та проектах. 
Інтерв’ювання учителів-філологів. 
Мета: визначення кількості вчителів, які брали участь у міжнародних конкурсах, конференціях, проектах. 
Процедура виконання. Експериментатор ставив студентам-вчителям запитання: "Які міжнародні 

конкурси, конференції, проекти ви знаєте?", "Чи брали ви участь у них?" "Чи хотіли б ви взяти участь у 
такому проекті?". 

За результатами інтерв’ю більшість студентів-вчителів знають про наявність міжнародних конкурсів, 
проектів у мережі Інтернет, але лише незначна кількість із них могли навести приклади таких проектів: 
Міжнародний конкурс "Вчитель ХХІ століття", традиційний конкурсу Intel "Успішний проект", щорічний 
районний конкурс "Вчитель року" тощо. Подальше інтерв’ювання вказало на те, що лише 1 % брав участь в 
цих заходах, але всі педагоги хотіли б стати учасниками таких проектів, якщо б знали про них. 

Означений показник перевірявся за такими критеріями оцінювання: 2 бали – студентам-вчителям 
невідомі міжнародні проекти, конкурси, конференції; 3 бали – студенти-вчителі знають про міжнародні 
заходи в мережі Інтернет; 4 бали – студенти-вчителі можуть навести приклади міжнародних проектів, що 
здійснюються за допомогою мережевих та телекомунікаційних технологій; 5 балів – студенти-вчителі 
брали участь в одному або більше таких заходів. 
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Рефлексивно-креативний критерій 
Показник: уміння створювати власні ППЗ із предмету. 
Анкетування "Науково-методичні основи діяльності вчителя-філолога" 
Мета: визначити, чи вміють вчителі-післядипломники створювати власні ППЗ із предмету. 
Матеріал: Текст анкети. 
Процедура виконання. Студенти-вчителі мали відповісти на запитання, чи вміють вони створювати 

власні ППЗ, у випадку позитивної відповіді їм пропонувалося описати його тематику, призначення; 
можливі шляхи застосування; вік учнів, для яких зазначений ППЗ може бути рекомендований. 

Деякі педагоги відповідали, що вони вміють розробляти власні ППЗ на базі програми створення 
комп’ютерних презентацій, але відчували утруднення з описанням їх тематики та призначення. Більшість 
студентів-вчителів не вміють створювати власні ППЗ, але майже всі вони хотіли б навчитися. 

Бали за означеним показником виставлялися за такими критеріями оцінювання: 2 бали – студенти-
вчителі не вміють створювати власні ППЗ із предмету; 3 бали – вчителі-філологи знають про можливість 
створення власних програмних продуктів на базі існуючих ППЗ із філологічних дисциплін та хотіли б 
цьому навчитися; 4 бали – студенти-вчителі вміють створювати власні розробки на базі сучасних готових 
ППЗ; 5 балів – педагоги вміють створювати власні ППЗ із предмету. 

Рефлексивно-креативний критерій 
Показник: 
– здатність до самореалізації та самовдосконалення в системі післядипломної освіти. 
Мета: визначення готовності студентів-вчителів до самореалізації та самовдосконалення в системі 

післядипломної освіти. 
Методика: анкета "Оцінювання якості післядипломної педагогічної освіти вчителів-філологів 

загальноосвітніх навчальних закладів". 
Матеріал: Текст анкети. 
Процедура виконання. Студенти-вчителі мали оцінити якість післядипломної педагогічної освіти 

вчителів-філологів із запропонованих пунктів: "На Вашу думку, чи є необхідність у підвищенні 
кваліфікації вчителів-філологів?, Як би Ви поставилися до нововведення, якщо б на початковому рівні 
навчання майбутньому вчителю-філологу давали тільки класичну освіту, а методиці та педагогічній 
майстерності навчали на спеціалізованих курсах післядипломної освіти?, Яких саме занять із вивчення 
педагогічної майстерності потребують учителі?". 

Студенти-вчителі оцінювали свої дії та підсумовували кінцевий результат. Рівні готовності за 
означеним показником виставлялися за такими критеріями: репродуктивний рівень: 22-45 балів, 
продуктивно-перетворювальний: 50-68 балів, творчий: 80-92 балів. 

Висновок. Отже, розроблена модель науково-методичної компетентності дозволила визначити критерії 
науково-методичної компетентності вчителів-філологів. Такими критеріями є: мотиваційно-цільовий 
(наявність пізнавального інтересу до розвитку науково-методичної компетентності у професійній 
діяльності; готовність до подолання труднощів в організації навчального процесу при застосуванні 
науково-методичної компетентності.); інформаційно-операційний (знання сайтів у галузі викладання 
філологічних дисциплін; уміння здійснювати пошук інформації); змістовно-методичний (знання 
методичних особливостей викладання філологічних дисциплін; знання існуючих сучасних програм та 
фахової літератури із предмету, вміння орієнтуватися в них, відбирати та аналізувати; уміння проектувати, 
проводити та аналізувати урок з урахуванням науково-методичних інновацій у навчальному процесі); 
рефлексивно-креативний (уміння застосовувати науково-методичну компетентність у науковій діяльності 
та в процесі підготовки науково-дослідної роботи; операційна готовність до участі у міжнародних 
конкурсах, олімпіадах та проектах; уміння створювати власні програми із предмету; самоаналіз, 
самооцінка, здатність до самореалізації та самовдосконалення в процесі професійної діяльності). 

Перспективами подальшого дослідження є теоретичне обґрунтування і практична розробка 
змістових та процесуальних педагогічних умов розвитку науково-методичної компетентності вчителів-
філологів у системі післядипломної освіти. 
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Везетиу К. В. Критерии и показатели развития научно-методической компетентности учителей-
филологов в последипломном образовании. 

В статье рассматриваются проблемы повышения научно-методической компетентности учителей-
филологов и научные подходы к данной теме; показана актуальность изучения данного феномена, 
определены основные критерии и показатели развития научно-методической компетентности 

учителей-филологов в последипломном образовании; упорядочена система диагностических методик 
для определения уровней научно-методической компетентности учителей-филологов в системе 

последипломного педагогического образования. 

Vezetiu K. V. Criteria and Indexes of Teachers-Grammarians' Scientifically Methodical Competence in the 
Postgraduate Education. 

The article considers the issues dealing with the improvement of the teachers-grammarians' scientifically-
methodical competence and scientific approaches to the mentioned topic; shows the timeliness of the present 

phenomenon study; determines the main criteria and indexes of the teachers-grammarians' scientifically 
methodical competence development in the postgraduate education; regulates the system of diagnostic methods 
determining the levels of the teachers-grammarians' scientifically methodical competence in the system of the 

postgraduate pedagogical education. 
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НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВА ВІРОСПОВІДАННЯ І ПУБЛІЧНОЇ 
ОСВІТИ ПОЛЬЩІ ПЕРІОДУ ІНКОРПОРАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

У статті проаналізовано зміст офіційного видання Міністерства віросповідання й публічної освіти 
Польщі початку 1920-х рр. Воно є першоджерелом, котре дає можливість визначити пріоритети в 

організації роботи шкіл, зокрема – з’ясувати напрями в організації виховної роботи. Ними є: визначення 
вихідних від навчання днів, що інтерпретується автором статті засобом стандартизації цінностей у 
свідомості школярів, їх залучення до участі у важливих з точки зору державних інтересів суспільних 

справах, а також організація пропаганди в учнівському середовищі здорового способу життя. 

Тенденції розвитку шкільництва в Другій Речі Посполитій, що визначалися міністерством 
віросповідання і публічної освіти, правомірно, на наш погляд, відстежувати за його офіційним виданням. 
Адже воно містить як ті укази президента, парламенту, котрі стосувалися питань освіти, так і 
різноманітні циркуляри, розпорядження тощо галузевого міністра. Таким чином, "Офіційний журнал 
міністерства віросповідання і публічної освіти" є тим першоджерелом, аналіз якого сприяє визначенню 
тих тенденцій виховної роботи в царині освіти, що реалізовувалися в особливий для Другої Речі 
Посполитої час – формування її території (зокрема, інкорпорації західноукраїнських земель) та 
завершення процесу становлення політичного суверенітету польської нації. 

Стан вивчення обраної нами теми засвідчує, що її не можна віднести до числа тих, котрі належно 
відображені в працях тих вітчизняних учених, які спеціалізуються в галузі історії педагогіки. Вірогідно, 
найбільш значимою в контексті заявленої проблеми є дисертація В. Ханенка, який проаналізував питання 
гуманізації виховання в контексті розвитку польської педагогіки в 1918-1939 рр. [1]. Окремі аспекти 
досліджуваної нами проблеми висвітлені в працях, які присвячені розвитку в ці роки українського 
шкільництва в Польщі. Прикладом таких робіт є стаття І. Сварника [2]. 

Особливо важливою для нашої розвідки є праця польського дослідника К. Санойци. Вивчаючи образ 
національних меншин у початковому шкільництві Другої Речі Посполитої, він, зокрема, з’ясував 
еволюцію його мети і завдань [3: 26-30]. Це сприяє їх вивченню в історичній динаміці: від часу польської 
бездержавності до тих років, коли новопостала Друга Річ Посполита формулювала мету і завдання 
виховної роботи школи. 

Недостатній рівень вивчення проблеми, що винесена в назву статті, визначає її наукову 
актуальність. Завданням, яке намагаємося розв’язати в даній розвідці, є вивчення офіційного органу 
міністерства віросповідання і публічної освіти як першоджерела, котре віддзеркалює основні завдання 
польської влади в царині виховної роботи з школярами початку 1920-х рр. 

Утворення Польщі як суверенної держави (1918 р.) супроводжувалося всебічною регламентацією 
діяльності освітніх закладів. Це зумовлювалося як завданням уніфікації навчально-виховного процесу на 
тих територіях, які раніше входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій, а впродовж 1918-
1921 рр. увійшли до Другої Речі Посполитої, так і здійсненням цілеспрямованої виховної роботи зі 
школярами. Це завдання набуло особливої суспільної актуальності внаслідок того, що, за висновком 
польських учених, до 1929 р. у Другій Речі Посполитій чітко визначених завдань виховання в навчально-
виховному процесі не існувало [3: 29]. 

Основні концепти виховання школярів на світанку польської державності заклав Луціан Зажецкі. 
Його міркування про школу праці замінили підвалини виховної роботи, котрі були сформульовані 
Станіславом Прус-Щепанським. У час бездержавного існування поляків, він визначив метою народної 
педагогіки формування "людини-громадянина". Тим часом у новій суспільно-політичній ситуації – 
утворення Польщі як національної держави – в основу морального виховання Л. Зажецкі поклав ідеали 
релігії та польської державотворчої традиції. Метою виховної роботи школи він трактував мотивацію 
дітей до здобуття знань, процес їхньої соціалізації в новоутвореній державі. Однак, як засвідчив час, 
після зведення її підвалин, у час, коли чіткої концепції виховної роботи її освітянське середовище ще не 
сформулювало, вона здійснювалася в процесі викладання окремих суспільних предметів [3: 28-29]. 

За таких реалій, ідеали виховання та його напрямки початку 1920-х рр., на нашу думку, опосередковано 
відображаються в різноманітних розпорядженнях влади. Серед перших знакових постанов, що 
спрямовувалися на визначення напрямків виховної роботи зі школярами в Польщі, – циркуляр міністра 
віросповідання й публічної освіти М. Ратая від 24 вересня 1920 р., яким визначено вільні від навчання дні. 
Серед них – релігійні свята, а також дні національних свят (зокрема, 3 травня). Такий перелік пам’ятних дат 
засвідчує курс міністерства на поєднання у навчально-виховному процесі двох констант: релігійних і 
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національних цінностей. Так, у названому циркулярі вказувалося, що на заняттях напередодні 
національних свят варто наголошувати на важливих для польської нації історичних подіях [4: 112]. 

Резервування окремих вихідних днів для відзначення релігійних свят у Другій Речі Посполитій 
визначалося особливим значенням церкви в житті польського суспільства, роллю релігійної 
самоідентифікації його членів, їхнього світогляду загалом. Наше міркування підтверджується тим, що, 
встановлюючи окремі аспекти роботи єврейських початкових шкіл, керівник міністерства віросповідання 
й публічної освіти 22 лютого 1923 р. визначив: окрім державних свят учні таких навчальних закладів 
звільняються від навчання в святкові для юдеїв дні [5: 53]. 

Важливо зауважити, що запровадження вільних від навчання днів, яке можна трактувати своєрідним 
засобом стандартизації цінностей у процесі реалізації виховної роботи з дітьми та молоддю, згодом було 
продовжено. Зокрема, в лютому 1924 р. в "Офіційному журналі міністерства віросповідання і публічної 
освіти" опубліковано розпорядження про запровадження вихідного дня в школах у річницю завершення 
польсько-української боротьби за Львів. У документі, що датований 10 січня того року, міністр 
Б. Міклашевський стверджував: метою його ініціативи, яка поширювалася на Львів та Львівський повіт, 
є відзначення звитяги боротьби за неофіційну галицьку столицю, активну участь в якій брала молодь 
[6: 34]. Виховний, як, зрозуміло, і політичний контексти цього розпорядження очевидні. 

Не буде перебільшенням твердження стосовно того, що шкільництво стало тією сферою громадсько-
політичного життя Польщі, котре сповна використовувалося задля розв’язання актуальних для держави 
суспільних завдань. При цьому залучення до участі в громадсько-політичному житті широких кіл 
громадськості, вчителів, учнів та їхніх батьків зокрема було завданням, яке сповідувалося польськими 
урядовцями. Свідченням цьому слугує постанова міністра віросповідання й публічної світи М. Ратая від 
15 січня 1921 р. "У справі підтримки бюджету держави". Враховуючи тодішню слабкість розвитку 
індустріального сектору виробництва й сільського господарства, які, за умови їх ефективного розвитку, 
виступають головним джерелом наповнення державної скарбниці в час, коли сплачувані громадянами 
податки ледве перекривали частину витрат, міністр закликав трактувати участь у підтримці державного 
бюджету елементом громадянського виховання. Не вирізняючи працівників освіти та учнів за критеріями 
національності та віросповідання, він оголосив завдання залучення їх, а також батьківської 
громадськості, до збору в школах золота й срібла, а також міді, нікелю й алюмінію [7: 3]. 

Аналогічну ситуацію – спробу залучення як громадськості, так і учнів до загальнодержавних заходів 
спостерігаємо і у випадку із запровадженням свята садіння дерев. У 1923 році, коли воно проводилося 
вперше, участь у ньому мали обов’язково брати учні старших класів, що засвідчує намагання 
міністерства використати його з метою їх громадянського виховання. В подальшому керівництвом 
міністерства ставилося завдання здійснювати роботу так, щоб за час навчання в школі кожен учень брав 
участь у святах садіння дерев. Вчителі мали сприяти тому, щоб діти опікувалися ними, усвідомлювали 
значимість охорони природи, сприяли, як стверджувалося в розпорядженні, важливості плекання її краси 
та добробуту рідної землі. Промовисто, що серед рекомендованих міністерством дат для проведення 
свята садіння дерев – 3 травня [8: 250-251], що мало сприяти поєднанню проведення названого заходу з 
польськими національно-державними урочистостями. 

Однак найбільш промовистий факт використання освіти для реалізації важливих у момент 
державотворення цілей – залучення міських школярів Королівства Конгресового до проведення першого 
в історії відродженої Польщі перепису населення (1921 р.). Такий статус-кво, як свідчить розпорядження 
міністерства віросповідання й публічної освіти від 25 серпня того ж року, зумовлювався нестачею 
комісарів, які мали проводити цей загальнодержавний захід, зокрема – на західноукраїнських землях. 
Відтак Г. Завадський, який підписав назване розпорядження, дозволив залучати до виконання обов’язків 
комісарів учнів 7-8 класів (а в разі нагальної потреби – навіть 6 класу) міських середніх загальноосвітніх 
та професійних шкіл. Їх залучення до участі в переписі трактувалося також як один із інструментів 
опосередкованої реалізації роз’яснювальної роботи щодо суспільного значення цього заходу серед 
батьківської громадськості [9: 331-332]. 

Констатуючи позицію міністерства, зауважимо, що проведення перепису 1921 р. вкрай негативно 
зустріла західноукраїнська громадськість. Оскільки її політичні партії трактували проведення цього 
заходу таким, що суперечить політичній волі українців, залучення дітей останніх до перепису стало 
заходом з не тільки очевидним виховним чи громадянським звучанням, але й суто політичним. 

Окремі напрямки виховної роботи визначалися суспільно-політичними реаліями – нещодавно 
завершеною боротьбою поляків за здобуття державності, усвідомленням територіальних суперечностей 
Другої Речі Посполитої з окремими сусідніми країнами. Це, як, скажімо, і польсько-радянська війна, 
спонукало увагу до військово-патріотичного виховання молоді. Саме таку мету мало розпорядження 
міністра віросповідання й публічної освіти та міністра воєнних справ від 6 грудня 1922 р. з питання 
організації військово-патріотичного виховання в середніх і професійних школах. В їх спільному 
розпорядженні визначалася його мета: приготування молоді до служби в армії та її фізичний вишкіл, 
виховання юнаків у дусі громадянськості. З цією метою в школах, які визначалися освітянським 
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керівництвом, створювалися шкільні загони. До них мали право вступати юнаки, яким виповнилося 
шістнадцять років. Шкільні загони очолювали військові керівники, які приймалися на роботу за згодою 
місцевої воєнної влади [10: 2-3]. 

Окрім фізичного виховання і здобуття юнаками елементарних навичок підготовки до служби в армії, 
вище названим розпорядженням передбачалося впровадження певних відомостей до програм предметів, 
які вивчалися в школах. Серед них – історія, при вивченні якої вчителями мали висвітлюватися окремі 
сюжети з воєнної історії та воєн. При цьому, наголошувалося в розпорядженні, що особливу увагу на 
уроках варто було приділяти реалізації виховної мети, зокрема – наголошувати на жертовності солдат і 
офіцерів, їхньому героїзмі. На уроках географії варто було подавати учням знання з воєнної картографії і 
топографії, на уроках "Науки про Польщу" – відомості з організації армії тощо [10: 4]. 

Серед ініціатив міністерства віросповідання й публічної освіти – циркуляр про роботу, спрямовану на 
усвідомлення учнями початкових і середніх шкіл важливості орієнтаційних знаків. Покликаючись до 
досвіду реалізації таких завдань низкою держав Заходу, зокрема – Великобританією, Францією, 
Німеччиною й США, міністр М. Ратай наполягав на запровадженні відповідних тем при вивченні 
географії. Вчителі мали пояснювати учням значення збереження таких знаків, інформування органів 
влади про їх пошкодження чи знищення. Окрім практичної важливості усвідомлення учнями значимості 
орієнтаційних знаків, в циркулярі міністра йшлося також про реалізацію важливого виховного завдання: 
пояснення їм важливості взаємодії громадськості для добра суспільства і виховання в них почуття 
відповідальності [11: 311-312]. 

Один із напрямків роботи освітянських закладів – пропаганда здорового способу життя. Цей 
важливий напрям роботи педагогічних колективів визначався небезпекою поширення в дитячому 
середовищі шкідливих звичок, зокрема – вживання алкогольних напоїв. Як стверджувалося в 
розпорядженні міністра віросповідання й публічної освіти від 29 березня 1923 р., "…останнім часом 
серед шкільної молоді початкових шкіл почало загрожуюче поширюватися пияцтво. Констатовано, що 
значна кількість дітвори тих шкіл під впливом родичів постійно вживає алкоголь у вигляді горілки" 
[12: 86]. У названому документі йшлося про те, що, згідно спостережень шкільних лікарів та учителів, 
значний відсоток учнів не тільки з’являлися в навчальних закладах у нетверезому стані, але й "…інколи з 
пляшкою горілки в кишені. Підростаючому поколінню, – стверджувалося в розпорядженні міністра, – 
загрожує деградація тілесна, моральна й інтелектуальна" [12: 86]. 

Трактуючи пияцтво серед дітей проявом соціальної поразки суспільства, дбаючи про духовне і 
фізичне здоров’я молоді, міністр закликав учителів до боротьби з цим ганебним явищем. Йшлося, 
зокрема, про підтримку в Польщі харцерського руху, що організовувався за зразками аналогічного 
дитячого руху в Європі й США, сприяння діяльності в школах товариств абстиненції, пропаганду серед 
дітей і особливо їхніх родичів стриманості тощо. Вчителі та медичні працівники мали проводити з 
учнями просвітницькі заходи, на яких мали висвітлювати шкідливість алкоголізму. В учительських 
семінаріях рекомендувалося читати спеціальні лекції, що мало за мету сприяти підготовці працівників 
освіти до участі в протиалкогольній компанії [12: 86]. 

Окрім розпоряджень влади, інколи в "Офіційному журналі міністерства віросповідання і публічної 
освіти" публікувалися відзови ініціативних груп, що прагнули залучити учнів та вчителів до відзначення 
тих чи інших пам’ятних дат. Прикладом цього є звернення голови Шкільної секції комітету з відзначення 
150-ї річниці утворення Освітньої національної комісії у Варшаві та смерті її промотора й духовного 
наставника С. Конарського [13: 290-291]. В зверненні до вчителів члени ініціативної групи наголошували 
на значимості інформування учнів усієї країни про історію польського шкільництва, ролі в його розвитку 
часів бездержавності С. Конарського й Освітньої національної комісії, їхнього внеску в процес 
духовного відродження польського народу [13: 292]. 

Отже, на сторінках "Офіційного журналу міністерства віросповідання і публічної освіти" відобразилися 
головні напрямки, що сповідувалися його керівництвом у питанні виховання школярів Польщі. Їх аналіз 
засвідчує те, що вони, на нашу думку, не формують чіткої, цілісної системи. Наш висновок 
підтверджується судженнями сучасних польських учених про її відсутність упродовж 1920-х рр. 

Опубліковані розпорядження, циркуляри тощо дають підстави констатувати: пріоритетним для 
освітянського керівництва країни було завдання формування громадянського світогляду учнів, який мав 
конструюватися на поєднанні засад патріотизму та релігійних цінностей. При цьому освітянське 
керівництво фактично не враховувало фактору багатонаціонального складу населення країни, зокрема – 
ігнорувало той факт, що українська громадськість прагнула створення власної національної держави, а 
відтак цінності, які намагалося прищепити школярам освітянське керівництво, суперечили її інтересам. 
Це засвідчує сповідування очільниками освіти пріоритету інтересів Польської держави, її титульної 
нації, що підтверджується залученням учнів і вчителів Королівства Конгресового до участі в переписі 
населення. Одночасно із реалізацією міністерством віросповідання й публічної освіти завдань, які 
означені політичним звучанням, важливим напрямом в організації виховної роботи зі школярами стала 
пропаганда в їхньому середовищі здорового способу життя. 
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Гон И. М. Направления воспитательной работы Министерства вероисповедания и публичного 
образования Польши периода инкорпорации западноукраинских земель. 

В статье проанализировано содержание официального издания Министерства вероисповедания и 
публичного образования Польши начала 1920-х гг. Оно является первоисточником, изучение 

которого дает возможность определить приоритеты в организации работы школ, в частности – 
установить направления в организации воспитательной работы. Таковыми являются: определение 
выходных от учебы дней, что интерпретируется автором статьи средством стандартизации 

ценностей в сознании школьников, их привлечение к участию в важных с точки зрения 
государственных интересов общественных делах, а также организация пропаганды среди учащейся 

молодежи здорового способа жизни. 

Gon I. M.  Trends in the Educational Work of Poland’s Ministry of Religion and Public Education in the 
Period of Incorporation of the Western Ukrainian Territories. 

The article contains the analysis of contents of the official edition by Poland’s Ministry of religion and public 
education in the early 1920s. It is viewed as a source document which sheds light on the priorities in the 

functioning of schools, and trends in the educational work in particular. These include the determination of 
days-off, a factor that, as the article’s author renders, is a way of standardization of values in the pupils’ 

consciousness with a view to get them engaged in what state interests treat as an important social projects. It 
also suggests the ways to promote the healthy life-style among pupils. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЯК ЧИННИК ВИСОКОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РІВНЯ В КРАЇНІ 

Статтю присвячено дослідженню тенденцій розвитку організаційної структури британської системи 
підвищення кваліфікації вчителів в умовах безперервної педагогічної освіти, принципам організації 
процесу підвищення кваліфікації вчителів у Великій Британії в аспекті актуалізації його якості. 
З'ясовано, що особистісні характеристики вчителів і спеціалізація їх навчання є найважливішими 

складовими частинами в системі післядипломної освіти вчителів. 

Постановка проблеми. Тенденції розвитку британської моделі підвищення кваліфікації вчителів 
показують, що найбільш характерною особливістю її організації сьогодні є спрямованість на задоволення 
реальних потреб шкільних систем. Традиційна модель поступається місцем новим механізмам організації 
навчання, в основі яких здійснюється все більш тісна взаємодія позашкільних і внутрішньошкільних 
форм підвищення кваліфікації зі зміщенням акценту від формального навчання до безперервного 
розвитку вчителів в ході їх навчально-професійної діяльності. Головним поштовхом до цього служать не 
тільки індивідуальні потреби професійного та особистісного розвитку вчителів, але й стратегічні цілі 
розвитку школи як системи, що динамічно розвивається. Вчителі все частіше беруть на себе 
відповідальність за якість роботи школи загалом, а працівники системи підвищення кваліфікації все 
частіше виконують роль консультантів, агентів із запровадження змін в установах освіти [1]. 

Дотепер в британській системі післядипломної освіти тривають дискусії щодо найбільш раціональних 
шляхів оновлення системи професійного вдосконалення вчителів. Однак практика показує, що між 
потребою в новому типі післядипломної освіти і його реальним оновленням існує величезна дистанція: 
сфера освіти відрізняється потужною інерційною силою, процес її оновлення йде досить суперечливо, 
проходячи різні етапи [2]. 

Метою статті є визначення важливості курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної 
освіти вчителів. 

Виклад основного матеріалу. За своєю природою педагогічна праця потребує постійного руху та 
творчого пошуку. Значення підвищення рівня кваліфікації вчителів особливо зростає сьогодні, коли йде 
небувале прискорення прогресу у всіх сферах виробництва та обслуговування, що породжує втрату 
відносної стійкості професійних знань та умінь, їх швидке "моральне старіння" [3: 2-4]. 

Проблемам формального, інституційного забезпечення постійного професійного розвитку (Continuing 
Professional Development) та підвищення кваліфікації вчителів у Великій Британії увага приділялася вже з 
70 – 80 рр. XX ст. На той час існувало 3 головних джерела забезпечення професійного розвитку вчителів: 

– Підтримка місцевих органів освіти за допомогою призначення вчителів-консультантів. 
Ними призначались групи співробітників, які могли проводити курси і відвідувати школи задля 
підтримки вчителів-початківців. Варто додати, що останнім часом цей вид підтримки вчителів 
впроваджується дуже активно. 

– Шкільна підтримка вчителів-початківців. Існувало твердження того, що школа загалом несе 
відповідальність за професійний розвиток усіх вчителів. 

– Університети. Більшість університетів пропонували інші форми надання безперервного 
професійного розвитку вчителів, які, як правило, були пов’язані з їх навчанням у магістратурі або 
аспірантурі. Кількість вчителів, яка обирала для себе цей шлях професійного розвитку, була 
відносно невелика. 

У 2000 році лейбористський уряд приступив до здійснення національної програми стосовно 
професійного розвитку: підтримка вчителів та навчання (Professional Development: Support for Teachers 
and Learning). Програма зосереджувала увагу на необхідності однакових можливостей для безперервного 
розвитку всіх вчителів, які повинні отримувати найкращий професійний розвиток та мати доступний 
спектр можливостей задля розвитку та задоволення своїх професійних потреб [4: 76]. 

На сьогодні для викладання у державних школах Великої Британії на всіх рівнях навчання (класи 
дошкільної, підготовчої, початкової та середньої освіти) необхідно мати статус кваліфікованого вчителя. 
Існує альтернативний шлях отримання статусу кваліфікованого вчителя у Великій Британії, який 
включає в себе наступні моделі: 

– схема контрактного навчання вчителів; 
– схема ліцензованого навчання вчителів; 
– спеціальна схема навчання вчителів, які пройшли педагогічну підготовку в країнах, що не входять у 

Європейську Спілку; 
– шкільні центри з навчальної педагогічної підготовки вчителів. 
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Відтепер в системі професійної педагогічної освіти Великої Британії використовують нові стандарти, які 
базуються на компетентнісному підході. Вимоги до вчителів формуються згідно професійних стандартів для 
вчителів (Professional Standards for Teachers), які були розроблені Департаментом освіти та Агентством з 
підготовки та розвитку педагогічних кадрів (The Training and Development Agency for Schools) та 
використовуються у Великій Британії з 1998 р. [5] Але протягом десятиліття ці документи неодноразово 
доповнювались. Останню версію було затверджено у 2007 році, за якою стандарти визначають [6]: 

– вимоги до рівня початкової підготовки кандидатів на отримання статусу кваліфікованого вчителя 
(Qualified Teacher Status); 

– вимоги до професійної педагогічної діяльності вчителів основного рівня після закінчення 
випробувального року роботи в школі (Core Standards); 

– вимоги до професійної педагогічної діяльності вчителів просунутого рівня: вчителів-спеціалістів 
(Post Threshold Teachers), вчителів-знавців (Excellent Teachers), вчителів-експертів просунутого рівня 
(Advanced Skills Teachers). 

Стандарти зводяться до того, аби визначити вимоги до професійної педагогічної діяльності вчителя 
на різних етапах його роботи, починаючи від вчителя-новачка, який отримує статус кваліфікованого 
вчителя (обов’язковий документ), і закінчуючи вчителем-експертом просунутого рівня. 

Розглянемо детально структуру стандартів, яка складається з трьох взаємопов’язаних розділів вимог [7]:  
– до рівня сформованості професійних рис; 
– до рівня сформованості професійних знань та понять; 
– до рівня сформованості професійних умінь. 
Стандарти для отримання статусу кваліфікованого вчителя включають в себе певну кількість вимог 

до сформованості професійних знань, вмінь та навичок вчителя. Перший розділ пов’язаний з 
професійними якостями та включає в себе три блоки вимог до вчителя. Перший блок оцінює 
сформованість у вчителя-початківця певних знань та умінь стосовно його ставлення до учнів [7]: 

– вміння організовувати взаємодію з учнями та підлітками, демонструючи високі сподівання від 
кожного учня, організовуючи індивідуальний підхід та стимулюючи учнів до співпраці; 

– здатність бути зразком відношень та поведінки для учнів; 
– знання та дотримання основних юридичних рамок своєї професійної діяльності (законодавства в 

сфері освіти, професійних обов’язків, уставу та освітніх пріоритетів школи, правил внутрішнього 
розпорядку та поведінки). 

Другий блок присвячений окремим комунікативним навичкам, якими повинен володіти вчитель [7]: 
– вміння спілкуватися з дітьми, батьками; вміння взаємодіяти в індивідуальному спілкуванні і в 

команді, володіння засобами невербальної комунікації; 
– усвідомлення й повага внесків колег, батьків, опікунів у розвиток і досягнення учнів; інформування 

батьків про успішність їх дітей, прояв поваги до етнічних, культурних та релігійних особливостей під час 
спілкування; 

– виконання зобов’язань за колективною взаємодією та співпрацею з колегами, залучення досвіду 
інших фахівців до роботи з класом, усвідомлюючи при цьому свій внесок у їх роботу. 

Третій блок присвячений професійному розвитку вчителя і включає такі вміння як : 
– аналіз своєї практичної педагогічної діяльності та визначення напрямів та цілей подальшого 

розвитку та вдосконалення; 
– творче та конструктивне ставлення до інновацій, готовність впроваджувати їх в свою практику за 

умови передбачуваної користі; 
– вміння враховувати поради колег, бути відкритим до інструктування та наставництва. Передусім, в 

цьому пункті оцінюється, чи здатний вчитель-початківець здійснювати планування та викладання у 
співпраці, чи користується порадами та підтримкою менторів, тьюторів, колег, чи позитивно сприймає 
конструктивну критику на свою адресу. 

Другий розділ торкається вимог до рівня сформованості професійних знань і понять і включає в себе 
наступні педагогічні та методичні вміння [7]: 

– володіння широким спектром стратегій навчання, викладання та управління поведінкою учнів; 
вміння вибирати відповідну стратегію навчання для конкретної дитини; 

– знання вимог до оцінювання результатів навчання у своїй предметній області, порядок здійснення 
контролю та проведення іспитів; знання вимог до результатів навчання на кожному рівні шкільного 
стандарту, вміння підготувати учнів до процедури оцінювання; 

– знання різних підходів до оцінювання і розуміння важливості організації поточного оцінювання; 
– вміння використовувати статистичні дані для оцінки своєї діяльності, прогресу учнів і підвищення 

їх успішності; 
– знання та розуміння статусу та стандартів свого предмета спеціалізації; вміння викладати свій 

предмет учням різного віку та здібностей, обираючи відповідну методику навчання. 
Третій розділ ставить вимоги щодо сформованості професійних умінь і компетенцій вчителя та 

розглядає [7]: 
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– вміння розробляти серію взаємопов’язаних навчальних завдань і видів діяльності з чітко 
визначеними цілями та завданнями, зрозумілими учням і придатними для конкретних учнів за їх віком та 
рівнем навченості; 

– вміння планувати домашні завдання та позакласну діяльність з урахуванням індивідуальних потреб 
учнів; 

– вміння проводити уроки та серії уроків, використовуючи різні методики, ресурси, включаючи 
електронне навчання; 

– вміння застосовувати різні стратегії оцінювання та фіксування досягнень освітніх результатів 
конкретних учнів та всього класу; викладати матеріал послідовно та логічно, з урахуванням здібностей 
учнів до сприйняття; будувати свою промову, використовуючи пояснення, опитування, дискусію; 

– вміння адекватно оцінювати хід освітнього процесу, поточний рівень досягнень учня, щоб ставити 
перед ним адекватні навчальні завдання; 

– вміння давати регулярний, своєчасний, точний звіт про досягнення учня, що відображає як його 
прогрес, так і певні проблеми. 

Необхідним є визначення особливості стандартів для вчителів у Великій Британії, якою є наявність 
керівництва, яке забезпечує процедуру виявлення сформованості професійної компетентності кожного 
вчителя і передбачає взаємозв’язок всіх вимог стандартів [8]. В свою чергу, професійні стандарти 
передбачають не тільки вимоги до рівня сформованості різних компетенцій вчителя, а й вимоги до 
організації його підготовки, яка здійснюється педагогічними навчальними закладами. 

Таким чином, вищезазначені вимоги доводять, що професійні стандарти у Великій Британії є 
результатом комплексної особистісної та професійної підготовки кандидатів на отримання статусу 
кваліфікованого вчителя, який орієнтує його на подальший професійний розвиток. Для таких стандартів 
характерна чітка фіксація компетенцій вчителя, а керівництво до стандартів дозволяє полегшити 
процедуру оцінювання за допомогою вимірних показників, а також відображає тісний взаємозв'язок всіх 
вимог стандартів. 

У випадку, якщо вчитель вже має ступінь, він має право на проходження певного курсу з подальшим 
отриманням Післядипломного сертифікату у сфері освіти (Postgraduate certificate in education (PGCE) [9]. 
Зазвичай PGCE зосереджений на розвитку педагогічної майстерності вчителя, а не на предметі, який він 
збирається викладати. З цієї причини, він повинен мати правильне уявлення про обрані ним предмети – 
як правило, перед початком курсу навчання. 

PGCE курси доступні для вчителів в університетах і коледжах по всій території Великої Британії. 
Вчителям надається можливість вчитися на отримання сертифікату PGCE засобами гнучкої системи 
дистанційного навчання або в школі, виконуючи програму тренування вчителів-початківців у школі 
(school-centred initial teacher training), яка викладається досвідченими практикуючими вчителями і 
зазвичай пристосована до місцевих потреб в галузі навчання. Курси, як правило, тривають один рік у разі 
повного робочого дня або два роки – в разі неповного. При цьому вчителі мають право на отримання 
фінансування під час виконання програми на отримання сертифікату PGCE. 

Для отримання права на присудження сертифікату PGCE вчитель повинен мати ступінь бакалавра або 
визнану еквівалентну кваліфікацію. Для цього він повинен з’ясувати у Національному інформаційному 
центрі академічного визнання (UK NARIC) чи є його кваліфікація одним з еквівалентів кваліфікацій 
Великої Британії. У разі якщо його кваліфікаційний предмет не пов’язаний з предметом, який він 
збирається викладати, він може підвищити свої можливості за допомогою програми тренування 
вчителів-початківців (initial teacher training), яка пропонує курс підвищення знань з предмета (subject 
knowledge enhancement course) [9]. 

Більшість заяв на отримання PGCE подаються через Реєстр підвищення кваліфікації вчителів (GTTR). 
Інформація про наявність вакансій базується на даних, наданих GTTR від організаторів курсів і оновлюються 
щодня. Деякі провайдери програми тренування вчителів-початківців вимагають, щоб вчителі зверталися 
безпосередньо до них. Університети Великої Британії пропонують вчителям проходити курси на отримання 
сертифікату PGCE, навчаючись дистанційно або в режимі он-лайн. Наприклад, Відкритий університет надає 
можливість пройти програму тренування вчителів-початківців дистанційно [10]. 

Висновки. Сьогодні система підвищення кваліфікації вчителів Великої Британії знаходиться у стані 
реформування та вдосконалення. Відбувається модернізація її змісту, вводяться нові технології навчання. 
Відповідно до цього змінюється і стратегічний підхід до системи підвищення кваліфікації загалом. 
Формується компетентнісний підхід, який визначає стратегічний напрям розвитку післядипломної освіти 
для вчителів. Але найважливішими складовими частинами в системі післядипломної освіти вчителів 
залишаються особистісні характеристики вчителів і спеціалізація їх навчання. 
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Кривонос М. В. Повышение квалификации учителей Великобритании как фактор высокого 
профессионального педагогического уровня в стране. 

Статья посвящена исследованию тенденций развития организационной структуры британской системы 
повышения квалификации учителей в условиях непрерывного педагогического образования, принципам 
организации процесса повышения квалификации учителей в Великобритании в аспекте актуализации его 
качества. Выяснено, что личностные характеристики учителей и специализация их обучения являются 

самыми главными составляющими в системе последипломного образования учителей. 

Kryvonis M. V. Teachers' Advanced Training in Great Britain as the Factor of the High Professional 
Pedagogical Level in the Country. 

The article deals with the development tendencies in the British organizational structure system of teachers' 
advanced training in continuing teachers' education, organizational principles of the process of teachers' 
advanced training in Great Britain in the aspect of updating its quality. It is concluded that the personal 

teachers' characteristics and the specialty of their education are the main counterparts in the system of the 
postgraduate education. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
УМОВАХ КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

У статті зосереджено увагу на можливостях інформаційно-комунікаційних технологій у вузівському 
креативному освітньому середовищі. Проаналізовано арсенал новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій і визначено їх значимість у розвитку креативного потенціалу студентів. З’ясовано, що 

рівень розвитку креативності залежить від ступеня використання та глибини оволодіння 
інформаційно-комунікаційними технологіями. Визначено, що інформаційно-комунікаційні технології 

стимулюють самопізнання учнів, їх прагнення до самовдосконалення. 

Сьогодні відбувається процес швидкої зміни й постійного ускладнення технологій обміну й передачі 
інформації. У сучасній освітній парадигмі вже не можна не враховувати арсенал новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій, які, у свою чергу, можуть задіювати глибокий креативний потенціал 
студента. Тому передбачається, що освітнє середовище повинно бути інформаційно й комунікаційно 
насиченим для кожного студента й містити весь спектр умов і можливостей для саморозвитку й 
реалізації якостей особистості сучасного студента. 

Мета пропонованої статті – зосередити увагу на можливостях інформаційно-комунікаційних 
технологій у креативному освітньому середовищі вищого навчального закладу. 

У педагогіці розробляються нові методичні підходи у навчанні, одним з яких є креативна педагогіка. 
Її завдання – "розвиток комплексу креативних якостей людини, набуття досвіду творчої діяльності на 
основі самопізнання і саморозвитку" [1: 333]. Особливості креативної освіти порівняно з традиційною 
докладно проаналізовано, зокрема, в роботах Т. О. Баришевої і Ю. О. Жигалова [2; 3]. Так, 
наголошується на відмінності у характері інформації: якщо в традиційному типі освіти інформація 
несуперечлива, пропонується в готовому вигляді, то креативну освіту орієнтовано на альтернативну 
інформацію, що здобувається самостійно, і на продукування своїх ідей [3: 313]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях підкреслюється: при креативній освіті діяльність учнів 
(студентів) направлена на самостійне розширення ядра знань і пошукову пізнавальну діяльність [4; 5]. У 
зв’язку з цим активно обговорюється питання про можливості інформаційно-комунікаційних технологій 
із формування креативності учнів. Так, у роботах доктора педагогічних наук К. Г. Кречетнікова 
висловлюються рекомендації щодо використання інформаційних і телекомунікаційних технологій як 
"комунікативного компоненту креативного освітнього середовища" і переконливо аргументуються 
причини цього. Дійсно, інформаційні й телекомунікаційні технології володіють широкими 
можливостями з індивідуалізації освіти, здатністю комплексної дії на різні органи чуття, інтенсивною 
наочністю представленого навчального матеріалу, що сприяє глибокому проникненню в суть явищ і 
процесів, що вивчаються. Вони підвищують мотивацію, підсилюють емоційне тло освіти, надають 
широке поле для активної самостійної діяльності й широку зону контактів, забезпечують доступність 
інформаційних і телекомунікаційних технологій у зручний для студентів час, багатократне прискорення 
"рутинних операцій" тощо [6]. 

Вивчаються можливості інформаційно-комунікаційних технологій із розвитку творчого мислення 
учнів (студентів). У навчальному посібнику для вищих навчальних закладів І. Г. Захарової 
наголошується, що "сучасна технологія визначає творчі здібності, або креативність, в контексті 
загальних і інтелектуальних здібностей" [7] і зосереджується увага на вдосконаленні таких якостей 
дивергентного мислення (за Дж. Гілфордом), як швидкість, гнучкість, оригінальність, точність. При 
цьому підкреслюється, що для розвитку креативності необхідне підкріплення початкових здібностей 
впливом креативного середовища, яке володіє "високим рівнем невизначеності і потенційною 
багатоваріантністю, а також має зразки креативної діяльності та її результати" [8]. 

Інформаційно-комунікаційні технології сприяють створенню цих умов. Так, багатоваріантність 
успішно досягається завдяки забезпеченню самостійної роботи студентів за допомогою електронних 
ресурсів: медіатеки, електронні бібліотеки, мережа Інтернет, які надають багатий матеріал, що містить різні 
точки зору на проблеми, що вивчаються, нерідко суперечливі висновки, при цьому знімають і мовні бар'єри 
за допомогою on-line перекладу. Інформаційно-комунікаційні технології сприяють також моделюванню 
програм із створення багатоваріантного представлення інформації (текст, графіка, звук, відео). Тим самим 
формуються умови для успішного вирішення проблем, яким властива максимальна невизначеність. 

Зразки креативної діяльності і її результати (матеріали електронних конференцій, віртуальних 
семінарів, періодичні електронні наукові видання, персональні web-сторінки, web-сайти наукових 
центрів) стають доступними завдяки інформаційно-освітньому середовищу навчального закладу і мережі 
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Інтернет. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують також нерегламентованість дій завдяки 
дистанційній і відкритій освіті. 

У сучасних дослідженнях наголошується, що інформаційні технології навчання сприяють розвитку 
якостей дивергентного мислення (швидкість, гнучкість, оригінальність, точність). 

Швидкість (побіжність, швидкість, легкість) – кількість відповідей, даних за певний час; здібність до 
продукування великої кількості різноманітних ідей, вирішень будь-якої проблеми [9: 311]; кількісний 
показник, що відображає здібність до породження великої кількості ідей (асоціацій, образів); 
вимірюється числом результатів [2: 106]. На її формування, зокрема, мають вплив повчальні й 
тренувальні програми для проведення ділових ігор з контролем часу, які засновані на нелінійних 
алгоритмах і пропонують все нові й нові ситуації [7]. 

Гнучкість (пластичність) – ступінь різноманітності відповідей. Цей показник оцінює здатність 
висувати різноманітні ідеї, переходити від одного аспекту проблеми до іншого і / або використовувати 
різноманітні стратегії [9: 311]; відображає здатність висувати різноманітні ідеї, переходити від одного 
аспекту проблеми до інших, використовувати різні стратегії рішення [2: 106]. У посібнику І. Г. Захарової 
наголошується, що "за чіткої конкретизації інструментів виконання вимог до кінцевого продукту 
діяльності людини, що навчається, повинні мати самий загальний характер, залишаючи простір для 
самовираження … Дуже багато програмних засобів універсального призначення є гарним інструментом 
для вираження і реалізації широкого багатоманіття ідей по використанню визначеного набору об'єктів в 
самих різноманітних цілях. А це є гарним засобом гнучкості мислення! Людям, що навчаються, можуть 
бути запропоновані завдання від найпростіших, які мають навчальний характер, до дослідницьких 
проектів" [7: 22-23]. При цьому використовуються текстові й графічний редактори, електронні таблиці, 
системи управління базами даних, пакети статистичного аналізу тощо. 

Оригінальність – рідкість, нестандартність відповідей. "Цей показник характеризується здатністю 
висувати ідеї, відмінні від явних, загальновизнаних, банальних. Високі значення цього показника 
зазвичай характеризують високу інтелектуальну активність і неконформність суб'єкта. Оригінальність 
рішень передбачає здатність уникати легких, явних і неякісних відповідей" [9: 311]. Розвитку 
оригінальності сприяє, наприклад, комп’ютерне моделювання, яке активізує пошукову діяльність тих, 
хто навчається. Інформаційно-освітнє середовище дозволяє проектувати індивідуальний підхід до вибору 
методів навчання, створювати умови для самовираження: листування учнів по електронній пошті, 
технологія on-line спілкування (Skype), спілкування й створення груп в соціальних мережах Інтернету 
(Twitter, Facebook, Livejournal), персональні web-сторінки і так далі. 

Точність – ретельність розробки ідей (деталізація відповідей). "Високі значення цього показника 
характерні для випробовуваних, з високою навчальною діяльністю, здатних до винахідливої і 
конструктивної діяльності" [9: 311]. На думку І. Г. Захарової, "творчу пізнавальну діяльність без 
прагнення до кінцевого результату варто, радше, вважати імітацією творчості" [7: 23]. Вона вважає 
також, що найбільш ефективним засобом, що є стимулом до вдосконалення продукту творчості, є 
різноманітні форми колективної співпраці й обнародування досягнутих результатів, чому сприяють 
інформаційно-комунікаційні технології. 

Розуміючи креативність як "інтегральну стійку характеристику людини, яка визначає її здатності до 
творчості, прийняття нового, нестандартного творчого мислення, генерування великої кількості оригінальних 
і корисних ідей"[6], необхідно при її формуванні враховувати такі особистісні якості, як допитливість, уява, 
інтуїція [1; 10]. Вище перераховані інформаційно-комунікаційні технології можуть бути застосовані й у 
процесі розвитку цих якостей. Так, допитливість (схильність до надбання нових знань) активізується й 
підтримується завдяки багатим інформаційним можливостям мережі Інтернет, і саме спілкування з 
мультимедійним комп’ютером, який "стає предметом вивчення, інструментом інтелектуальної діяльності 
учня і засобом вирішення дидактичних задач…" [11: 3], сприяє активізації допитливості. 

Важко переоцінити можливості інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку уяви (фантазії). 
Видатний учений Л. С. Виготський зазначив, що основою уяви є "введення нового в саму течію наших 
вражень і зміна цих вражень так, що в результаті цієї діяльності виникає дещо новий, раніше не 
існуючий образ…" [12]. Л. Б. Єрмолаєва-Томіна нагадує, що фантазію нерідко називають "королівським 
шляхом в підсвідомості, який працює по тому ж принципу" [13]. 

Існують різні прийоми перетворення дійсності в уяві: комбінування образів, акцентування, типізація, 
схематизація, одухотворення, інверсія, концентрація образів. Ці прийоми перетворення дійсності в уяві 
можуть спиратися, зокрема, на комп'ютерне моделювання, на інтерактивні програми, що дозволяють 
широко використовувати графіку (малюнки, фотографії, карти, схеми, таблиці тощо), анімацію, звук. 
Великими можливостями для розвитку образного мислення, інтуїції володіє віртуальна реальність, що 
створює за допомогою мультимедіа "ілюзію безпосередньої присутності у реальному часі у 
стереоскопічному представленому екранному світі" [7: 17]. 

Таким чином, висновки дослідників про значущість інформаційно-комунікаційних технологій у 
розвитку творчих здібностей тих, хто навчається, не викликають сумніву. В умовах креативного освітнього 
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середовища вони не тільки сприяють інтенсифікації освітнього процесу завдяки багатим можливостям 
швидкого отримання об’ємної інформації (образної, вербальної), її обробки й перетворення, але й сприяють 
підвищенню ефективності творчого процесу, створюють базу для прогнозування. Тим самим ці технології 
стимулюють самопізнання учнів, їх прагнення до самовдосконалення. Залишається актуальною 
необхідність розробки нових програм формування креативності студентів стосовно навчальних дисциплін 
вищих навчальних закладів, зокрема гуманітарного профілю. 
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Особов И. П. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в 
условиях креативной образовательной среды. 

В статье сосредоточено внимание на возможностях информационно-коммуникационных технологий в 
вузовской креативной образовательной среде. Проанализирован арсенал новейших информационно-
коммуникационных технологий и определена их значимость в развитии креативного потенциала 

студентов. Установлено, что уровень развития креативности зависит от степени использования и 
глубины овладения информационно-коммуникационными технологиями. Выявлено, что информационно-

коммуникационные технологии стимулируют самопознание учеников, их стремление к 
самоусовершенствованию. 

Osobov I. P. The Possibility of Using Information and Communication Technologies in the Creative 
Learning Environment. 

This article focuses attention on the possibilities of information and communication technologies in the 
university creative educational environment. The arsenal of modern information and communication 

technologies is analyzed, their importance in the students' creative potential development is determined. It is 
stated that the level of creativity depends upon the level of usage and depth of information and communication 

technologies mastery. It is concluded that information and communication technologies stimulate pupils' 
cognitive work, their intention to the self-actualization. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУБ’ЄКТ 

Статтю присвячено питанню становлення та еволюції теоретичних уявлень про суб’єкт. Наведено 
характеристики суб’єкта, виділено простори існування, дії і розвитку суб’єкта. Визначено, що 

становлення суб’єкта відбувається в процесі розвитку його діяльності та свідомості. Підкреслено, що 
суб’єктом соціальної діяльності і відповідного характеру психічної діяльності індивід стає лише на 

відповідному рівні свого розвитку. Наголошено на необхідності створення загальної теорії суб’єкта та 
відповідного понятійного апарату, які б забезпечували більш глибоке усвідомлення суб’єкта. 

Поняття "суб’єкт" стало за останнє десятиріччя одним із найбільш розповсюджених в психологічній, 
філософській, соціологічній, політичній літературі. Це поняття сьогодні набуває особливого змісту, що є 
відображенням об’єктивно обумовленої в сучасній реальності підвищеної уваги до дієвої характеристики 
людини в контексті росту її самосвідомості та у зв’язку з прагненням людства осмислити, розкрити, зрозуміти 
і пояснити свій суб’єктний потенціал як необхідну умову для вирішення принципово нових і складних 
завдань, що постають перед ним. На сьогоднішній день постійно поглиблюються дослідження суб’єкта, 
осмислюються особливості процесу формування суб’єкта-індивіда конкретного історичного періоду, 
передусім, сучасності. Визначення "суб’єкт" все більш широко використовується в характеристиці дійового 
початку в розвитку суспільства, коли в якості суб’єктів в різних видах діяльності виступають не тільки 
індивіди, але й різні конкретні групи, етноси, міста, різні суспільства, саме людське суспільство та ін. 

Протягом останніх принаймні тридцяти років проблема суб’єкта особливо активно розробляється в 
психології, зокрема на основі розвитку ідей С. Л. Рубінштейна. Серед таких досліджень особливе місце 
займають роботи К. О. Абульханової-Славської та А. В. Брушлинського, в яких даються визначення 
суб’єкта та розкриваються багато його важливих психологічних характеристик. 

Метою статті є простежити, як відбувається становлення суб’єкта, розглянути, як змінювалось 
поняття "суб’єкт", визначити простори розвитку суб’єктності. 

Визначення суб’єкта в системі психологічних знань, що спеціально та глибоко вивчають людину – це 
його індивідуальні характеристики та зміна їх в онтогенезі, особливості культурно-історичного 
середовища, що обумовлює його рівневі показники. При цьому підкреслюється, що суб’єктом соціальної 
діяльності і відповідного характеру психічної діяльності індивід стає лише на відповідному рівні свого 
розвитку. Становлення суб’єктності індивіда несе в собі завжди подвійний рух (що встановився та що 
встановлюється) в надбанні реальної суб’єктності реальним індивідом. В онтогенезі становлення 
суб’єкта відбувається в процесі розвитку його діяльності та свідомості (в їх складному зв’язку та 
взаємообумовленості) в конкретно-історичному суспільстві, в конкретно-історичний час. Але сучасна 
людина народжується як представник роду людського, носій соціального, а тому і як носій суб’єктності в 
якості однієї із найважливіших рис, що характеризують його природу. Він – суб’єкт визначеного 
соціального життя, виникнення якого вже обумовлено процесуально складним формуванням суб’єкта 
свідомої дії, ціленаправленої та відповідної діяльності. Вся історія людства і суспільства утворює 
складний процес руху, розвитку суб’єктності суб’єкта, розширення простору його дії. 

У соціальній еволюції, де визначним фактором її організації є суб’єктна складова, виділяються різні 
простори існування, дії і розвитку суб’єкта, серед яких є дуже важливим чітке розрізнення трьох 
просторів руху – розвитку суб’єктності (За Е. В. Сайко [1]). 

По-перше, це простір функціонування суб’єкта, що розглядається в його становленні і розвитку як 
індивідуума в його індивідуальному життєвому просторі, в онтогенезі, особливості якого визначаються 
реальним вмістом культурно-історичного середовища, але обумовленого загальним потенціалом 
розвитку суб’єктності людини в її філогенетичному русі і рівнем історичного розвитку суспільства. 

По-друге, це простір розвитку людини як представника роду людського в філогенезі, характеристики 
суб’єктних можливостей якого визначаються ступенем загального психічного та соціокультурного 
розвитку індивідів. 

По-третє, це простір-час історичного руху суспільства як суб’єкта історичного виконання соціальної 
еволюції. Ступінь його суб’єктної зрілості визначається рівнем філогенетичного розвитку людини, 
ступенем індивідуального прояву останнього, характером і особливостями здійснення суб’єктної дієвості 
всіх типів суб’єктів, що її утворюють. 

Ці простори не існують ізольовано і розвиваються в триєдності історичного здійснення соціальної 
еволюції, де кожен з них несе своє особливе функціональне навантаження. 

Поняття "суб’єкт", що стало за останнє десятиріччя одним із найбільш розповсюджених в психологічній, 
філософській, соціологічній, політологічній літературі сьогодні набуває особливого змісту. Це є 
відображенням об’єктивно обумовленої в сучасній реальності підвищеної уваги до дієвої характеристики 
людини в контексті росту її самосвідомості та у зв’язку з прагненням людства осмислити, розкрити, зрозуміти 
і пояснити свій суб’єктний потенціал як необхідну умову для вирішення принципово нових і складних 
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завдань, що постають перед ним. Це, передусім, завдання реального вирішення свого майбутнього. Майбутнє 
ж сьогодні, при реальній втраті багатьох колишніх установ дієвого суб’єкта і в ситуації зламу основ 
організації і розвитку суспільства, що були притаманні йому в попередній період, в період панування 
принципів і закономірностей розвитку системи цивілізації, постає як завдання з багатьма невідомими. 
Положення людини як творчо діючого суб’єкта, що реально забезпечує рух суспільства, значно ускладнилось 
не тільки з причини новизни і проблематичності завдань, що стоять перед ним, але й в силу жорсткої 
необхідності різко підвищити свої нададаптивні можливості в дійсному переутворенні і структуруванні 
історично нового суспільства. Людина повинна не тільки активно адаптуватися до реальної ситуації 
життєдіяльності, що об’єктивно формується та створюється її творчим інтелектом і діяльністю, але й 
проявити надситуативну активність, і реалізуватися в нададаптивній діяльності в пошуках оптимального 
вибору шляхів руху. Саме в умовах хаотично-структурованого стану процесу переходу, пов’язаного з 
глобальними змінами в суспільстві та небаченими темпами його руху, проявляється вся складність взаємодії 
суб’єкта історичної дії і соціуму, що створюється ним і що створює його, їх нерозривність і цілісність. 

Між тим, значні перетворення, що визначаються та обумовлюються творчою діяльністю суб'єкта, 
завжди змінювали і самого суб'єкта, забезпечували нові характеристики самого його розвитку, а не 
тільки підвищували його загальний потенціал. 

Суб’єкт, здатний перетворити матеріальні передумови дії в об’єкт своєї цілеспрямованої діяльності, 
має розкрити в зовнішньому предметі якості, що присутні в ньому лише у вигляді можливості [2: 215]. 
Виділяючи динамічну складову діяльності, дослідники (О. Г. Асмолов та В. А. Петровський) пишуть: 
"Умовою визначення поняття "активність" в більш спеціальному значенні є розмежування процесів 
здійснення діяльності і процесів руху самої діяльності, її самозміни. До процесів здійснення діяльності 
відносяться моменти руху, що входять до складу мотиваційних цільових і операціональних одиниць 
діяльності на даному рівні її розвитку і необхідних переходів між ними" [3: 66]. Саме введені в 
структурні компоненти діяльності людські мотиви, цілі, операційні моменти та ін., пов’язані з певним 
рівнем розвитку психіки, з усвідомленням і мисленням, об’єктивно формують потребу і можливість в 
русі діяльності. "Саме активність на відміну від процесів здійснення діяльності, створює моменти 
прогресивного руху самої діяльності – її становлення, розвитку і видозмінення" [3: 66]. 

Сама діяльність включає в себе можливості саморуху в силу здатності суб’єкта, що формується в 
діяльності, до діяльності надситуативної. В основі необхідності виходу за межі ситуації реалізуються 
"зростаючі в діяльності потенційні можливості суб’єкта: вони наче переростають рівень вимог первісної 
ситуації та, створюючи надлишок, спонукають суб’єкта до виходу за межі цих вимог" [3: 69]. Це 
пояснюється тим, що в самій діяльності (як діяльності, що здійснюється суб’єктом) на відміну від звичайної 
активності, знаходиться момент її руху, що міститься в самому характері її морфології: ціль – мотив – дія. 
Ціль, мотив об’єктивно припускають смислову оцінку результативності (усвідомлення результату дії за 
відповідністю їх мотиву, цілі), яка формує мотив постановки нової цілі, мотивацію дій, при постійній дії 
свідомості, що контролює відповідність дії мотиву і цілі. Можливість виходу в діяльності за межі 
конкретної ситуації обумовлюється, таким чином, особливостями її носія – людини як суб’єкта, здатного (в 
силу наявності у неї свідомості та особливостей психіки), по-перше, проектувати діяльність, що 
знаходиться за межами конкретної дії, що ним виконується, по-друге, включати в свої проекти діяльність, 
що не пов’язана із задоволенням безпосередньої потреби, а це відкриває поле варіативних пошуків в її 
здійсненні. "Змістовна установка (структуруючи план діяльності) реалізується на рівні діяльності, цільові 
установки – на рівні дії, що виділяються в контексті руху діяльності, розглядаються дослідниками як 
стабілізатори стійкості спрямованості руху діяльності" [3: 61]. Її рух, ріст-розвиток та здатність бути 
нададаптивною здійснюється відповідною мірою за рахунок надситуативної активності, що реалізується 
випереджаючою свідомістю діючого суб’єкта, здатного проектувати варіативні результати цілей, що 
задаються, а також нові умови їх реалізації, які забезпечують перехід до діяльності, що знімає ситуативні 
труднощі та межі – до діяльності нададаптивної. 

У цьому плані нададаптивність виступає іманентною якістю діяльності людини, яка виникла в процесі 
суб’єктного становлення людини та самої діяльності. Саме надситуаційна активність лежить в основі 
формування можливостей нададаптивної діяльності, яка формує (а не тільки пристосовує людину до 
природного середовища та до всіх ситуацій і обставин, що змінюються, – діяльності адаптаційної) новий 
простір предметного світу і систем відносин, неможливих в межах інших, власне біологічних форм існування 
– простір культури (в її найширшому розумінні). Остання стає потужним засобом адаптації людського 
суспільства, що полягає не тільки в освоєнні та присвоєнні природного середовища, але й того простору, який 
об’єктивно формується і постійно відтворюється в результаті широкої діяльності людини, що зростає в своїх 
можливостях. Культура виступає загалом як адаптивна система в процесі соціального руху [4]. 

Таким чином, становлення людини і розгортання соціального руху становить основу становлення і 
розвитку активно діючого індивіда – суб’єкта дії, здатного до нададаптивної діяльності в силу своєї 
людської специфіки та специфіки діяльності, що ним здійснюється. Надситуативна активність закладалась 
в процес становлення діяльності і людини як суб’єкта, носія соціального руху і культури, що організує його 
в межах культурно-історичного здійснення соціальної еволюції. В свою чергу, сам процес та рівні такого 
виконання соціальної еволюції створювали об’єктивні можливості та умови розвитку цього суб’єкта. 
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Проблема визначення суб’єкта – одна з найскладніших, незважаючи на наявність багатьох серйозних 
досліджень цього феномена та багатьох відомих визначень, в тому числі сталих та тих, що активно 
використовуються. Але саме застосування багатьох підходів та визначень при відсутності загальної 
цілісної теорії суб’єкта ускладнює завдання його вивчення, а тому і визначення цього феномену на 
теоретичному рівні та в понятійному осмисленні. 

Відомо, що визначення та розуміння суб’єкта змінювалось з часом, з розвитком наукових знань та зі 
зміною установок стосовно людини (як активно діючого індивіда) та простору його дієвого прояву. 

Протягом багатьох десятиріч в наукових характеристиках суб’єкта найважливішою умовою його 
функціонування поставав об’єкт, що йому протистояв; ця позиція чітко визначена Г. Гегелем в контексті 
пізнавальної діяльності людини. Але в останнє десятиріччя таке жорстке протиставлення суб’єкта та 
об’єкта було практично знято. Наприклад, в "Новій філософській енциклопедії" В. О. Лекторський (що 
активно розробляв протягом багатьох років проблеми суб’єкта, об’єкта та їх зв’язку в контексті пізнання) 
визначає суб’єкта таким чином: "Для сучасної філософії суб’єкт – це, насамперед, конкретний тілесний 
індивід, що існує в просторі і часі, включеному в конкретну культуру, що має біографію, що знаходиться 
в комунікативних стосунках з іншими людьми. Безпосередньо внутрішньо відносно індивіда суб’єкт 
виступає як Я. Відносно інших людей виступає як "інший". Відносно фізичних речей і предметів 
культури суб’єкт виступає як джерело пізнання та перетворення" [5: 136]. 

На сьогоднішній день проблема суб’єкта, що є однією з найбільш актуальних в системі наукових 
знань, стала предметом вивчення різних наук – філософії і психології, етнографії і соціології, історії і 
філології та ін. Звичайно, в кожній науковій сфері існують свої проблемні ситуації, пов’язані з суб’єктом, 
його визначенням, свої підходи, що розкривають різні сторони цього складного феномена. Але дедалі 
більш очевидною стає необхідність створення загальної теорії суб’єкта та відповідного понятійного 
апарату, які б забезпечували більш глибоке усвідомлення суб’єкта в його загальності та суб’єктності, як 
сутнісної якості природи людини та конкретності її реалізації й способу існування. 

Неодноразово до проблеми становлення людини як суб’єкта в онтогенезі звертається 
А. В. Брушлинський [6-8]. Підкреслюючи, що кожна особистість стає суб’єктом, він розкриває більш ємне 
відносно особистості поняття "суб’єкт" [8: 22], де дає наступне визначення суб’єкта, що поглиблює більш 
ранні широко відомі формулювання та розкриває його важливі змістові характеристики: "Суб’єкт – це 
всеохоплююче найбільш широке поняття людини, що узагальнено розкриває нерозривну єдність, цілісність 
всіх його якостей: природних, соціальних, суспільних, індивідуальних та ін." [8: 21-51]. Звертаючись до 
основних принципів суб’єктно-діяльнісної концепції С. Л. Рубінштейна, А. В. Брушлинський спеціально 
виділяє одну з найважливіших її тез, підкреслюючи, що "не психічне і не буття самі по собі, а суб’єкт, що 
знаходиться всередині буття і володіє психікою, творить історію" [8: 211]. 

Серед характеристик суб’єкта, наведених А. В. Брушлинським, особливо підкреслюється системна 
цілісність, що дозволяє намітити відповідне проблемне поле його дослідження: "Людина як суб’єкт – це 
найвища системна цілісність усіх його найскладніших і суперечливих якостей, в передусім, психічних 
процесів, станів і властивостей, його свідомого та несвідомого. Така цілісність формується в ході 
історичного та індивідуального розвитку людей. Будучи із самого початку активним, людський індивід, 
проте не народжується, а стає суб’єктом в процесі спілкування, діяльності та інших видів активності. 
Наприклад, на відповідному етапі життєвого шляху кожна дитина стає особистістю, а кожна особистість 
є суб’єктом (хоча останній… не зводиться до особистості)" [6: 31]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що в онтогенезі становлення суб’єкта 
відбувається в процесі розвитку його діяльності та свідомості (в їх складному зв’язку та 
взаємообумовленості) в конкретно-історичному суспільстві, в конкретно-історичний час; становлення 
суб’єктності індивіда несе в собі завжди подвійний рух (що встановився та що встановлюється) в 
надбанні реальної суб’єктності реальним індивідом. В соціальній еволюції, де визначальним фактором її 
організації поставала суб’єктна складова, виділяються різні простори існування, дії і розвитку суб’єкта, 
серед яких важливо чітко розрізняти три простори руху-розвитку суб’єктності. По-перше, це простір 
функціонування суб’єкта, що розглядається в його становленні і розвитку як індивіда в його 
індивідуальному життєвому просторі, в онтогенезі. По-друге, це простір розвитку людини як 
представника роду людського в філогенезі, характеристики суб’єктних можливостей якого визначаються 
ступенем загального психічного та соціокультурного розвитку індивідів. По-третє, це простір-час 
історичного руху суспільства як суб’єкта історичного виконання соціальної еволюції. 

Також можна зробити висновок, що становлення людини мало в своїй основі появу суб’єкта дії, що 
реалізує новий невідомий в природі тип активності, який створюється в діяльності та створює новий 
неприродний світ, нову форму соціального руху, який реалізується в процесі її просторово-часового 
соціального буття. Будучи із самого початку активним, людський індивід, проте, не народжується, а стає 
суб’єктом в процесі спілкування, діяльності та інших видів активності. Суб’єкт постає як носій 
мислення, як той, що створює ідеальне, має уяву, що проектує, покладає цілі. Суб’єктність поставала 
головною визначальною якістю індивіда, важливою якістю суспільства, що формується. В історичному ж 
розвитку суб’єктність індивіда визначалась тим суспільством, яке його формувало та особливостями 
всього суспільства, в історичному просторі якого він функціонував. Було визначено, що визначення та 
розуміння суб’єкта змінювалось з часом, з розвитком наукових знань та зі зміною установок стосовно 
людини (як активно діючого індивіда) та простору його дієвого прояву. 
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На сьогоднішній день проблема суб’єкта, що є однією з найбільш актуальних в системі наукових 
знань, стала предметом вивчення різних наук – філософії і психології, етнографії і соціології, історії і 
філології та ін. Звичайно, в кожній науковій сфері існують свої проблемні ситуації, пов’язані з суб’єктом, 
його визначенням, свої підходи, що розкривають різні сторони цього складного феномена. 

Характеристики проявів суб’єктності різних типів суб’єктів різняться. І в подальшому потрібні 
спеціальні дослідження для більш чіткого їх встановлення і співвідношення з єдиною сутністю 
суб’єктності людини як людської дійсності. Актуальним залишається також поглиблене дослідження 
самої сутності і природи суб’єкта, суб’єктності й суб’єктивності, їх взаємозв’язки, співвідношення з 
індивідом та особистістю, визначення й розділення генезису суб’єкта та різних історичних фаз і рівнів в 
його визначенні та ін. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Пространства жизни субъекта : Единство и многомерность субъектообразующей социальной эволюции / 
[отв. ред. Э. В. Сайко]. – М. : Наука, 2004. – 608 с. 

2. Дробницкий О. Г. Природа и сферы общественного бытия человека / О. Г. Дробницкий // Проблемы 
человека в современной философии. – М. : Наука, 1969 – 229 с. 

3. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / А. Г. Асмолов. – Москва – 
Воронеж, 1996. – 426 с. 

4. Пелипенко А. А. Культура как система / А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко. – М. : Наука, 1999. – 10 с. 
5. Лекторский В. А. Новая философская энциклопедия : в 3 т. / В. А. Лекторский. – М. : Мысль, 2001. – Т. 3. – 136 с. 
6. Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта / А. В. Брушлинский. – М. : Институт психологии РАН, 

1994. – 109 с. 
7. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение / А. В. Брушлинский. – Москва – Воронеж, 

2003. – 331 с. 
8. Брушлинский А. В. Психология субъекта / А. В. Брушлинский. – СПб. : Алетейя, 2003. – 272 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Prostranstva zhyzni sub'ekta : Edinstvo i mnogomernost' sub'ektoobrazuiushchei sotsial'noi evolutsii [Subject's Life 
Area : the Unity and Multidimensionality of Subject Forming Social Evolution] / [otv. red. E. V. Saiko]. – M. : 
Nauka, 2004. – 608 s. 

2. Drobnitskii O. G. Priroda i sfery obshchestvennogo bytiia cheloveka [Nature and Sphere of Social Human's 
Existence] / O. G. Drobnitskii // Problemy cheloveka v sovremennoi filosofii [Human Problems in the Modern 
Philosophy]. – M. : Nauka, 1969. – 229 s. 

3. Asmolov A. G. Kul'turno-istoricheskaia psikhologiia i konstruirovanie mirov [Cultural-Historical Psychology and 
the Construction of the Worlds] / A. G. Asmolov. – Moskva – Voronezh, 1996. – 426 s. 

4. Pelipenko A. A. Kul'tura kak sistema [Culture as a System] / A. A. Pelipenko, I. G. Yakovenko. – M. : Nauka, 1999. 
– 10 s. 

5. Lektorskii V. A. Novaia filosofskaia entsyklopediia [New Phylosophical Encyclopedy] : v 3 t. / V. A. Lektorskii. – 
M. : Mysl', 2001. – T. 3. – 136 s. 

6. Brushlinskii A. V. Problemy psikhologii sub'ekta [Subject's Psychology Problems] / A. V. Brushlinskii. – M. : 
Institut psikhologii RAN, 1994. – 109 s. 

7. Brushlinskii A. V. Sub'ekt : myshlenie, uchenie, voobrazhenie [Subject : Thinking, Learning, Imagination] / 
A. V. Brushlinskii. – Moskva – Voronezh, 2003. – 331 s. 

8. Brushlinskii A. V. Psikhologiia sub'ekta [Subject's Psуchology] / A. V. Brushlinskii. – SPb. : Aleteiia, 2003. – 272 s. 
 
Матеріал надійшов до редакції 14.03. 2012 р. 

Певная С. Е. Становление и эволюция теоретических представлений о субъекте. 

Статья посвящена вопросу становления и эволюции теоретических представлений о субъекте. 
Приведены характеристики субъекта, выделены пространства существования, действия и развития 
субъекта. Определено, что становление субъекта происходит в процессе развития его деятельности и 
сознания. Подчеркивается, что субъектом социальной деятельности и соответствующего характера 
психической деятельности индивид становится только на определенном уровне своего развития. Сделан 

акцент на необходимости создания общей теории субъекта и соответственного понятийного 
аппарата, которые обеспечивали бы более глубокое осознание субъекта. 

Pevna S. E. Formation and Evolution of Subject Theoretical Concepts. 

The article deals with the problem of formation and evolution of subject theoretical concepts, gives 
characteristics of a subject and distinguishes subject existence, activity and development spaces. It is established 

that formation of a subject takes place in the process of development of its activity and consciousness. It has 
been emphasized that an individual becomes the subject of social activity and corresponding character of mental 
performance only on the certain level of its development. The necessity of general subject theory and conceptual 

framework creation, that could provide the subject deeper understanding, is accentuated. 
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РЕОРГАНІЗАЦІЯ УНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ  
НА ПОЧАТКУ 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті розглянуто головні аспекти реформування університетської ланки освіти Нової Зеландії, 
ініційовані комітетом Х. Перрі на початку 70-х років ХХ ст. Вивчено ставлення громадян держави до 
університетської освіти, її вплив на подальше працевлаштування випускників та їх місце в суспільстві. 
Проаналізовано всі складники університетського навчання та нововведення, запропоновані ученим-
правознавцем Х. Перрі, які уряд утілив у життя в повному обсязі. Детально досліджено останні роки 
діяльності унітарного Університету Нової Зеландії, зміни, що відбулися в усій системі університетської 

освіти після його реорганізації. 

Актуальність і постановка проблеми. На сьогоднішній день перед сучасною освітою України постає 
вимога відповідності умовам становлення та розвитку ринкової економіки світу тому, випускники ВНЗ мають 
бути конкурентоздатними та висококваліфікованими спеціалістами на ринку праці. Розвиток ланки вищої 
освіти вимагає її переходу на новий рівень внаслідок трансформаційних процесів, які притаманні сучасному 
суспільству, а саме: глобалізації, інтеграції та інших. Вивчення зарубіжного досвіду діяльності ВНЗ необхідне 
для раціонального і оптимального використання надбань світової педагогічної науки в реформуванні та 
модернізації національної освіти [1-3]. У цьому контексті актуальним є звернення до суттєвих перетворень в 
ланці університетської освіти Нової Зеландії. Передові новозеландські діячі освіти розуміли необхідність 
проведення реформ в освітній галузі. Яскравим прикладом стало впровадження змін в систему 
університетської освіти країни, які запропонував професор Лондонського університету, голова 
новозеландської комісії з питань вивчення вищої ланки освіти Х. Перрі в другій половині ХХ століття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реформування університетської освіти Нової Зеландії 
системно не досліджувалося українськими вченими-педагогами. А. Сбруєва детально дослідила тенденції 
реформування середньої освіти всіх англомовних країн, загалом, і Нової Зеландії, зокрема. Ж. Таланова 
приділила увагу вивченню питання докторської підготовки англомовних країн, включаючи і Нову 
Зеландію. Також не достатня джерельна база спостерігається у новозеландській науковій літературі. Учені 
держави, а саме: Дж. Біглхоул, В. Малколм, Х. Перрі, Х. Партон проаналізували окремі аспекти діяльності 
унітарного Університету Нової Зеландії та основні події, які вплинули на реформування університетської 
ланки освіти. Проведений аналіз широкого кола зарубіжних, вітчизняних джерел та психолого-педагогічної 
літератури з проблем дослідження свідчить, що питанню наслідків реформування університетської освіти 
під впливом звіту комітету Х. Перрі не приділено достатньої уваги. Актуальність, соціально-педагогічна 
значущість, зростаючий інтерес українських науковців до досвіду практичної організації навчального 
процесу у вищій ланці освіти Нової Зеландії зумовили вибір теми статті. 

Мета статті – виявити і проаналізувати пропозиції комісії Х. Перрі щодо реформування ланки 
університетської освіти на початку 70-х років ХХ століття. 

Зазначена мета конкретизована в таких завданнях:  проаналізувати стан університетської ланки 
освіти в Новій Зеландії у другій половині ХХ ст.; з’ясувати значення пропозицій комісії Х. Перрі для 
подальшого розвитку новозеландської університетської освіти. 

Виклад основного матеріалу. На початку діяльності Університету Нової Зеландії ставлення громадян до 
університетської освіти було недалекоглядним. Воно полягало у задоволенні короткотривалих потреб 
суспільства без попереднього планування і переходу до практики без оволодіння теорією. Така парадигма 
відрізнялася від загальних тенденцій цивілізованого світу, в якому наукові, соціальні та технологічні зміни 
стали нормою, а перспективне планування вважалося невід’ємною частиною розвитку [4: 8]. 

Нова Зеландія середини ХХ ст. прагнула до більш різноманітної та індустріально-спрямованої 
економіки задля підтримки та покращення стандартів життя, сфери соціальних і професійних послуг, а 
також розуміння проблем країни та оптимальних шляхів їх вирішення [5: 115]. У 1959 р. Міністерство 
освіти, на чолі з міністром П. Скогландом (P. Skoglund), створило комітет з питань вивчення діяльності 
університетської ланки освіти. Його очолив сер Х. Перрі   (H.  Parry). Він отримав звання почесного 
професора з англійського права в університеті Лондона і працював в цьому навчальному закладі 
протягом 30 років на різних посадах від лектора до віце-канцлера. Варто зазначити, що модель створення 
та функціонування саме британського вищого навчального закладу була взята за взірець задля 
реформування системи університетської освіти Нової Зеландії [6: 219]. Другим членом комітету був 
Г. Ендрю (G. Andrew), канадець за походженням, він отримав великий досвід у питаннях 
адміністрування університетів Великої Британії, Німеччини, США. Цей науковець займав посаду 
професора англійської мови в університеті Британської Колумбії (The University of British Columbia). 
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Третім представником став новозеландець Р. Харман (R. Harman). Він працював у сфері промисловості 
протягом тривалого часу і виконував обов’язки голови Новозеландської ради з технічної освіти. 

Як правило, перший ступінь навчання в університетських коледжах починали студенти віком від 16 
до 60 років із різною академічною підготовкою. Деякі з них взагалі не закінчували старшої школи в той 
час, коли інші отримували всі необхідні випускні кваліфікації та здобували повну середню освіту. Також 
на одному курсі навчалися студенти стаціонарної та заочної форм навчання. Саме цей чинник – 
неоднакова загальна підготовка абітурієнтів – негативно впливав на весь процес здобуття вищої освіти. 

У 1957 р. було значне зростання кількості студентів, яке досягло максимальної відмітки у 1959 р. 
завдяки приросту населення на початку 40-х р. Також, з 1959 р. все більше школярів продовжували 
навчання у школі, доки не отримували атестатів, які давали право вступу до університетських коледжів. 
Якщо у 30-х р. ХХ ст. їх кількість складала лише 30 %, то в середині 50-х р. – 70 %. Викладачі 
Університету запропонували ввести ще один додатковий рік навчання у школі, як підготовчий, для 
поступового переходу до університетської освіти [4: 32]. 

Студент-початківець стикався з новими умовами праці в закладах вищої освіти, де йому надавалася 
більша свобода у виборі навчальних дисциплін, ступені підготовки до занять, соціальному житті тощо. 
Навчання носило індивідуальний характер внаслідок нестачі викладачів і відсутності контролю за 
академічною успішністю, відвідуванням занять тощо. Головним завданням студента на початковому етапі 
ставала здатність сконцентруватися на власних зусиллях і самодисципліні, оскільки його подальші успіхи, 
значною мірою, залежали від уміння адаптуватися до незалежності без суворого контролю з боку педагогів. 
Як зауважив декан Кентерберійського коледжу, існуюча система була розрахована на обдаровану молодь, 
яка успішно закінчила старший шостий клас і мала ґрунтовні знання. А на студентів зі слабкою підготовкою 
не вистачало часу, що, в свою чергу, призводило до незадовільного складання ними іспитів [4: 12]. 

Науковці дослідили навчання. на факультеті комерції у Веллінгтонському університетському коледжі 
у період з 1953 по 1959 р і зазначили, що студенту стаціонару потрібно було три роки, щоб закінчити 
навчання та здобути науковий ступінь, тоді як заочнику – від 3 до 26 років. У середньому цей показник 
становив вісім років. Ці дані пояснювали факт наявності значної кількості студентів, які не закінчували 
університетське навчання взагалі [7: 123-125].  

Але більшість новозеландців надавали перевагу саме заочній формі навчання, оскільки вони мали 
можливість працювати і не вбачали переваг стаціонару. Жорстка позиція на користь повного "занурення" 
в університетське навчання висловлювалася педагогами вищої школи Нової Зеландії і тому для 
студентів-заочників науковці затвердили такі правила: 

– заочна форма, ні за яких обставин, не могла прирівнюватися до стаціонару, оскільки заочники 
навчалися окремо від викладачів та співкурсників і не мали змоги постійно користуватися бібліотеками 
та іншими перевагами; 

– політика університетів спрямовувалася на заохочення студентів навчатися на стаціонарі і лише 
окремим студентам, якщо їм не підходив жоден з навчальних курсів, дозволяли навчання заочно; 

– якщо адміністрація надавала студенту право навчатися на заочному факультеті, тоді викладачі 
повинні були зробити все можливе, щоб створити йому належні умови для якісного та комфортного 
навчання, а саме: надати їм список літератури, творів, наукових джерел, можливість вільно користуватися 
бібліотекою та отримувати консультації стосовно особливостей навчання в університеті [4: 37]. 

Не лише держава отримувала переваги від висококваліфікованих громадян, а й випускники, здобувши 
якісну освіту, претендували на достойні посади у суспільстві. Тому урядовці постановили, що студенти 
або їх батьки повинні оплачувати освітні послуги, які надавалися вищими навчальними закладами. Якщо 
студенти знаходилися у скрутному фінансовому становищі, тоді адміністрація пропонувала їм позики, 
або рекомендувала заздалегідь робити власні заощадження і підкреслювала, що платня, яку сплачують 
студенти, складає лише малу частину загальних витрат на зарплату викладачам і закупівлю новітнього 
устаткування [4: 43]. Стипендії нараховувалися дітям батьків-інвалідів та місцевим аборигенам. Суму 
стипендій Комітет із державного фінансування університетської освіти переглядав кожні 3-4 роки і лише 
після консультацій із Асоціацією новозеландських студентів подавав уряду план змін до своїх 
розрахунків, враховуючи зауваження всіх зацікавлених сторін. Позику на навчання надавали студентам 
департаменти з охорони здоров’я, залізниця, пошта, телеграф та інші державні організації за умови їх 
подальшого працевлаштування в цих структурах [4: 45]. 

Станом на кінець 1959 р. більша половина студентів (близько восьми тис.) отримували стипендії або 
грант на навчання, які варто зазначити, лише частково покривали їх витрати. Але початковий вибір 
майбутньої професії досить часто був хибним. Тобто під час навчання студенти розуміли, що обрали 
спеціальність, яка їм буде нецікавою в майбутньому. Як результат, майбутні спеціалісти повинні були 
"купувати" власну свободу або працювати за направленням протягом встановленого терміну, а лише 
після цього отримували змогу мати професію, що відповідала їх справжньому покликанню. Тому 
урядовці вирішили спрямувати гранти на навчання не як засіб скеровування студентів в обмежене русло 
заздалегідь обраних сфер працевлаштування, а використовувати їх як засіб спонукання молодих людей 
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для вступу в університети на різні спеціальності для забезпечення державних потреб в усіх галузях 
економіки. Вища освіта не могла бути дешевою, оскільки відсутність потрібного фінансування негативно 
впливала на якість освіти і не задовольняла потреби суспільства, яке розвивалося швидкими темпами. 

Тому Асоціація університетських викладачів Нової Зеландії (Association of University Teachers) 
запропонувала комітету Х. Перрі внести пропозиції щодо значного підвищення плати за навчання, яка 
становила третину від аналогічної суми в інших країнах і не змінювалась більше 20 років. Такий крок 
повинен був спонукати студентів належно ставитися до навчання, докладати більше зусиль і впливати на 
зменшення кількості слабких студентів шляхом їх відрахування. А позитивною рисою таких змін ставало 
збільшення фінансування університетів з недержавних джерел [4: 47]. 

У середині ХХ ст. виникла потреба у створенні Ради з національних наукових досліджень (National 
Scientific Research Council), яка координуватиме наукові дослідження державного рівня та 
стимулюватиме національний розвиток. Така рада повинна була вивчати наукові та технологічні потреби 
Нової Зеландії, інформувати суспільство щодо питань розвитку та використання сировини, підвищення 
соціального та економічного благополуччя нації. До її складу входили кращі спеціалісти промисловості, 
торгівлі, освіти, уряду, які охоплювали сфери здоров’я, економіки, інженерії, точних і технічних наук. 

Кошти на проведення досліджень надходили з різних джерел: Комітету з університетських наукових 
досліджень (The University Research Committee), Ради з медичних досліджень (The Medical Research 
Committee), Департаменту з наукових та промислових досліджень (The Department of Scientific and Industrial 
Research), корпорації Карнегі (Carnegie Corporation) та приватних фондів. Проведення наукових досліджень 
також стимулювалося за допомогою щорічних державних надходжень. Якщо у 1946 р. вони становили десять 
тис. фунтів, то до кінця 1960-х років – 25 тис. фунтів. Однак тогочасне фінансування не задовольняло потреби 
закладів вищої освіти [5: 120]. Бюджет на розвиток університетської освіти був недостатнім і його уряд 
поступово планував збільшити до 100 тис. фунтів щорічно, починаючи з першого квітня 1960 р. Уряд 
залишався головним джерелом вкладання грошей в наукові дослідження і науковці пропонували виділити 
додаткові кошти, у розмірі до 150 тис. фунтів, на розвиток ядерної та медичної галузей [8: 15]. 

Система п’ятирічного фінансування університетів урядом працювала досить ефективно. Починаючи з 
кінця 60-х р. ХХ ст., вищі навчальні заклади зобов’язувалися не просити його збільшення і планувати 
свої витрати, спираючись на власні кошти. Урядове фінансування університетської освіти 
вираховувалося у чіткій пропорції, спираючись на кількість викладачів. Кожен факультет повинен був 
складатися із трьох професорів, п’яти доцентів, п’яти старших лекторів і трьох лекторів. Поступово уряд 
планував збільшення заробітної платні викладачам до рівня державних службовців [4: 57]. 

Після детального вивчення всіх документів та аналізу шкали, існуючої заробітної платні у Новій Зеландії 
та інших країнах Британської Співдружності націй (Commonwealth) було вирішено, що її значне підвищення є 
вкрай необхідним для ефективного функціонування університетів. Оскільки коледжі втрачали кваліфікованих 
викладачів швидше, ніж могли їх замінити. Усі країни співдружності націй прикладали зусилля для найму на 
роботу спеціалістів, а факт низької заробітної платні робив процес працевлаштування викладачів важким і 
неефективним. Урядовці не могли зупинити від’їзд висококваліфікованих фахівців за кордон. У 1959 р. 
Комітет з державного фінансування університетської освіти оприлюднив факти, що за останні три роки не 
менше, ніж 96 викладачів переїхали закордон, половина з них погодилася на посади без подальшого 
підвищення, за умов гідної зарплати. Недостатня кількість кваліфікованого персоналу призводила до найму 
на роботу менш досвідчених викладачів, що, у свою чергу, впливало на якість освіти загалом [4: 51]. 
Наслідками стали: велика кількість вакансій на всіх факультетах, високе педагогічне навантаження, 
недостатня кількість годин на консультації з викладачами на початковому етапі навчання. 

У середині ХХ ст. було вирішено встановити базову заробітну платню незалежно від предмета 
викладання, оскільки раніше існувала спеціальна шкала окладів для спеціалістів медичних та стоматологічних 
шкіл. Викладачам цих факультетів пропонувалося доплачувати від 200 до 400 фунтів щорічно, оскільки до 
введення загальної шкали їх платня була значною вищою від інших факультетів [4: 53]. 

До 1955 р., кількість студентів залишалася відносно стабільною і тому, крім бюджетних коштів, 
університети не отримували інших державних надходжень. З кожним роком виникали додаткові витрати, які 
не покривалися урядовим фінансуванням, тому утворювався дефіцит. Протягом другого п’ятиріччя (1955-
1960 р.) ситуація була незмінною і відчувався брак коштів, але лише протягом перших двох років. Починаючи 
з 1957 р. дохід від плати студентів за навчання почав стрімко зростати, на що вплинуло стрімке збільшення 
студентів-першокурсників. А оскільки державне фінансування університетів залежало від кількості студентів, 
то й кошторис вищих закладів освіти зріс на 36 500 фунтів на наступний академічний рік. 

Однак, незважаючи навіть на такі зміни, дефіцит коштів у 1958 р. становив 91 тис. фунтів, а у 1959 р., 
спираючись на пропорцію викладач – студент та на загальну кількість студентів, які відвідували лекції, 
фінансовий дефіцит становив 143 тис. фунтів. Науковці та політики зробили висновок, що власне метод 
вираховування суми державного фінансування не виправдовував себе. У 1959 р. на кожного студента 
стаціонарної форми навчання уряд повинен був нараховувати 84 фунти, а в дійсності, спираючись на 
розрахунки, з 1954 р. давав лише 24 фунти. 
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Загальна сума витрат уряду на університетську освіту в третій п’ятирічці становила 2 млн. 900 тис. 
фунтів щорічно (до 31 березня 1960 р). Додаткові кошти йшли на підвищену заробітну платню 
викладачам, закупівлю навчальної літератури, збільшення фінансування наукових досліджень. 
Порівняно з загальними доходами країни, які становили 1 млрд. фунтів щорічно, вони не були занадто 
високими. До 1965 р. пропонувалося збільшити витрати на освіту до 5 млн. фунтів. 

Значна увага у середині ХХ ст. приділялася будівництву та функціонуванню бібліотек, оскільки вони 
виступали осередками знань і жоден вищий навчальний заклад не міг ефективно функціонувати, якщо 
студенти та викладачі не отримували вільного доступу до книг, газет, періодичних видань тощо. 
Спираючись на факт, що територіально Нова Зеландія є невеликою, то створення великих дослідницьких 
бібліотек при кожному університеті здавалося не можливим. Але кожен університет створив добре 
обладнані бібліотеки для поглибленого вивчення предметів. Цьому допомогли громадяни, які передавали 
приватні великі бібліотеки в користування університетам та іншим закладам освіти. 

Бібліотеки Нової Зеландії, порівняно з наповненням бібліотек Великої Британії або США,  були 
значно біднішими. Такий стан пояснювався відсутністю планування неналежного фінансування, окремих 
приміщень тощо. Комітет Х.  Перрі поклав на Комітет з державного фінансування університетської 
освіти зобов’язання постачати повні збірники навчальної літератури для студентів-першокурсників, 
професійних шкіл, науковців, достатню кількість допоміжного матеріалу для викладачів, а також 
встановлювати контакти з бібліотеками різних університетів і коледжів, включити університетські 
бібліотеки до національної бібліотечної системи. Існувала необхідність набирати і підтримувати 
професійний персонал бібліотек у достатній кількості та належної кваліфікації [6: 229]. 

Питання про розформування Університету Нової Зеландії як унітарного закладу вищої освіти 
піднімалося вже багато разів, але під час роботи комітету Х. Перрі воно набуло значно ширшого масштабу. 
Університетські коледжі прагнули до автономії та права самостійно присуджувати наукові ступені. 

1 січня 1958 р. закон "Про університетську освіту" набрав чинності. У ньому зазначалося, що беручи 
до уваги бажання кожного коледжу до автономії і кроки зроблені за останні роки в напрямі незалежного 
функціонування, їм надавався статус, переваги, повноваження, обов’язки університетів. Також в законі 
рекомендувалося: 

– Обирати канцлера університету, який очолюватиме ВНЗ та виконуватиме обов’язки голови 
адміністрації. Його, строком на 3 роки, обиратиме рада із працівників університету, випускників, 
професорів та громадян, які зацікавлені в розвитку університетів і прагнуть зробити свій внесок. 

– Обирати віце-канцлера, який виконуватиме функції канцлера за необхідності або його відсутності. 
Він не матиме лише права присуджувати наукові ступені. Віце-канцлера обиратимуть на один рік з 
правом бути переобраним. 

– Віце-канцлер зобов'язаний контролювати навчальний процес, виконувати повноваження голови 
ради професорів. 

– Вищим управлінським органом були "академічні ради", наділені повноваженнями в межах 
університету. Членів ради обирали на чотири роки з правом їх переобрання, але для забезпечення ротації 
два представники від кожної групи повинні були добровільно йти у відставку щорічно. 

– Обов’язки всіх інших університетських органів повинні бути викладені у статуті вищого закладу освіти. 
Законом, прийнятим у 1961 р., Університет Нової Зеландії було розформовано, його функції розділили 

між чотирма незалежними університетами. Вони набули статусу національних університетів: Отагський 
(the University of Otago), Кентерберійський (the University of Canterbury), Оклендський (the University of 
Auckland), Веллінгтонський (the Victoria University of Wellington) [4: 125]. Після розформування 
Університету Оклендський та Отагський університети обрали сенат – вищий управлінський орган, а інші 
два в цій якості використали раду професорів, яка залишилася у спадок від коледжів. 

Унітарний Університет Нової Зеландії припинив свою роботу, щоб надати можливість автономним 
університетам розвиватися та впливати на життя суспільства. Останнє слово виголосив перший історик 
УНЗ Дж. Біглхолоу. Він зазначив, що три основні функції будь-якого університету полягають у збереженні 
та накопичуванні знань, передачі їх студентам і їх поглибленні за допомогою проведення наукових 
досліджень. Учений наголосив, що УНЗ ніколи не виконував жодної з цих функцій – він лише проводив 
іспити та присуджував наукові ступені, а точніше лише видавав дипломи, в яких засвідчувався факт їх 
отримання. Згодом УНЗ навіть припинив проведення іспитів і поклав ці обов’язки на складові підрозділи. 
Після розпаду унітарного вищого навчального закладу окремі університети отримали незалежність, право 
присуджувати наукові ступені, навчати, екзаменувати, проводити наукові дослідження тощо. 

Висновки. Відповідно до поставлених завдань роботи можна зробити такі висновки: 
– У другій половині ХХ ст. вища освіта Нової Зеландії зіткнулась із проблемою якості підготовки 

випускників, проблемою фінансування та ефективністю діяльності системи адміністрування. 
– Підсумком роботи комітету Х. Перрі стало збільшення фінансування університетської освіти, яке 

було закріплено рішенням уряду у березні 1960 р. Головним досягненням його роботи було виявлення 
невідповідностей у системі університетської освіти, починаючи від навчальної діяльності і закінчуючи 
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адмініструванням і фінансуванням. Сенат Університету і академічні ради (Academic Board) позитивно 
оцінили звіт Х. Перрі. Законом від 1961 р. Комітет з державного фінансування університетської освіти 
став центральним координуючим органом університетської ланки освіти. Були затверджені функції та 
повноваження приймальних комісій, комітету з наукових досліджень та підкомітету КДФУО 
відповідального за навчальні програми. Реформування університетської ланки освіти полягало в 
реструктуризації Університету Нової Зеландії та започаткуванні роботи незалежних університетів. 
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Ставцева В. Ф. Реорганизация унитарного Университета Новой Зеландии  
в начале 70-х годов ХХ столетия. 

В статье рассматриваются главные аспекты реформирования университетского звена образования 
Новой Зеландии под влиянием роботы комитета британского ученого Х. Перри в начале 70-х годов ХХ 
столетия. Изучается отношение граждан государства к университетскому образованию, его влияние 
на последующее устройство на работу выпускников и их роль в обществе. Указываются все аспекты 
университетского образования и перечисляются нововведения, предложенные Х. Перри, которые 
Правительство реализовало в полном объеме. Анализируются последние годы работы унитарного 

Университета Новой Зеландии и описываются изменения, которые случились после его 
расформирования во всей системе университетского образования. 

Stavtseva V. F. Reorganization of the New Zealand Unitary University at the Beginning  
of the 70th in the XX Century. 

The article considers the main reforming aspects of university education under the influence of the British scientist 
H. Parry at the beginning of the 70th in the XX century. The opinion of citizens on the university education and its 
influence on the graduates' future employment and their role in the society are researched. All the aspects of the 
university education and all innovations proposed by the scientist-legislator H. Parry that the government has 

decided to implement are enumerated. The last years of the New Zealand unitary university and all the changes in 
the system of university education, happened after its dissolution, are investigated in details. 
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ТЕМПОРАЛЬНІ АДВЕРБИ В СИСТЕМІ МАРКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ 

У статті висвітлено головні положення сучасної теорії інформаційної структури речення, визначено 
місце темпоральних адвербів у системі маркування компонентів структури, досліджено їх взаємодію з 
іншими мовними засобами маркування, а саме особливості порядку слів давньоанглійських речень з 

різними темпоральними адвербами, на матеріалі давньоанглійських писемних пам’яток виявлено низку 
різних типів моделей інформаційної структури, до складу яких входять темпоральні адверби. 

Теорія інформаційної структури речення (ІСР) досліджує семантичні відносини між смисловими 
групами, що складають основу його змісту та упорядковані відповідно до граматики певної мови. 
Новітні студії в цій царині пропонують вивчати ІСР з урахуванням системи мовних засобів маркування 
структурних компонентів дискурсу: інтонація; еліпс; типи виразів, що відсилають слухача до 
попередньої інформації; порядок слів; частки та адверби [1]. 

Серед останніх розробок відзначимо праці американських і європейських вчених [1; 2], в яких 
досліджено взаємозв’язок темпоральних адвербів та ІСР в англійській мові (синхронний і діахронний 
аспект), проте існує потреба в комплексному вивченні становлення та розвитку цього явища в 
давньоанглійській мові. Мета нашого дослідження – виявити і проаналізувати зв’зок інформаційної 
структури та окремих темпоральних адвербів (þa – then, þonne – then, nu – now, her – this year) у 
давньоанглійських простих і складних реченнях на матеріалі Англо-саксонської хроніки. 

Сучасна теорія інформаційної структури речення стверджує, що порядок слідування його елементів 
пов’язаний, насамперед, з процесом пакування інформації в дискурсі. Згідно з концепцією Л. Ріцці [3], 
компоненти інформаційної структури речення пов’язані між собою формулою: 
[ForceP[TopP[FocP[FinP[TP…]]]]], де ForceP (силова фраза) встановлює відношення речення до 
контексту, включаючи інформацію про тип речення; TopP (топік) презентує стару інформацію в 
контексті; FocP (фокус) експлікує нову інформацію; FinP (фінітна група) містить такі елементи, як час, 
спосіб, стан тощо. Новітній інтерпретативний підхід передбачає виявлення та аналіз компонентів 
інформаційної структури за наступними критеріями: а) стара : : нова інформація; б) топік : : коммент; в) 
фокус : : фон. 

Аналіз структурування дискурсу за критерієм "старої / нової" інформації Е. Прінс [4] пропонує 
здійснювати з урахуванням таксономії "передбаченої обізнаності": викликана > невикористана > 
передбачувана > така, що містить передбачуване > нова фіксована > абсолютно нова. Інформацію у 
висловленні можна представити у вигляді таксономії взаємопов’язаних відмінностей (Табл.1): 

 
Таблиця 1. 

Різновиди інформації у висловленні 
Інформація Відома для слухача Нова для слухача 
Відома для дискурсу викликана (не зустрічається) 
Нова для дискурсу невикористана абсолютно нова 

 
Топік, услід за А. Спейер [5: 7], розглядаємо у прагматичному аспекті, тобто це та "сутність", про яку 

йде мова в реченні, а інші його компоненти лише додають інформації до неї (коммент). Топік корелює зі 
старою інформацією та реалізується "передбачуваними" синтаксичними засобами: зазвичай – це суб’єкт 
речення. Для виміру ступеня прагматичної коректності речення, що містить топік, використовується 
наступна шкала розташування топік-елементу[6: 165]: 
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Таблиця 2. 
Шкала прийнятності топіка 

ТОПІК 
активний       найбільш прийнятний 
доступний 
невикористаний 
абсолютно новий, передбачуваний 
абсолютно новий, непередбачуваний    найменш прийнятний 

Розрізняють декілька видів топіка: а) сутнісний топік – тобто, про що говориться в реченні; це той 
конституент, який щойно представлений, змінений, або до якого нещодавно зверталися; б) контрастний 
топік – елемент, який породжує певні альтернативи, що жодним чином не впливає на значення фокусу, а 
лише виступає як опозиція до інших топіків; в) відомий топік – це конституент, що, як правило, 
реалізується займенниками; коли відомий топік наявний в тексті і зв’язаний з сутнісним топіком, його 
визначають як безперервний (тривалий – continuing) топік [2: 88-89]. Ієрархію топіків можна представити 
у такий спосіб: 

Shifting topics [+сутнісний топік]>контрастний топік>відомий топік. 
Фокус належить до семантичних феноменів і експлікує найбільш значущу інформацію, тоді як усі інші 

компоненти складають його фон [2]. При проведенні аналізу, розрізняємо такі різновиди фокусу: а) 
презентаційний – нова інформація для речення; б) контрастний – протиставлення двох сутностей речення; 
в) верум фокус – асоціюється з коректуванням поняття істиності переконань мовця або слухача [7]. 

Як зазначають Дж. Хетланд та В. Молнар [8], порядок конституентів речення в усіх мовах відповідає 
двом структурним принципам: 1) топік перший (Topic First Principle), відповідно до якого інформація, 
пов’язана з попереднім дискурсом, виступає на початку речення; 2) фокус перший (Focus First Principle), 
визначає, що найважливіша інформація – на початку речення. Обидва принципи не суперечать один 
одному у випадку, коли додаткова частина топіку (коммент) включає в себе фокус, котрий передує своїй 
додатковій частині – фону як маркована на початку тема речення. 

Методика нашого дослідження полягає у встановленні інформаційних характеристик (стара / нова, 
топік / комент, фокус / фон) окремих компонентів речення залежно від типу порядку слів, що їх маркує. 
Матеріалом слугували 142 речення з темпоральними адвербами, виокремлені методом суцільної вибірки 
з Англо-саксонської хроніки. Використовуючи матрицю (таксономію) Прінс та графічне відображення 
формули Ріцці, нами виявлено зв’язок між розташуванням темпоральних адвербів, певним типом 
порядку слів у реченні та різними моделями структурування інформації. 

А. ван Кеменаде [1] вважає, що темпоральні адверби виступають індикаторами розташування фокусу і 
топіку, зліва та справа відповідно, при цьому часто відбувається переміщення дієслова в ініціальну позицію. 
Частково погоджуючись з цією точкою зору, зазначимо, що у давньоанглійських клаузах нами виявлені 
наступні моделі: her/þa/þonne/nu + SVX (де X може виступати об’єктом або обставиною); her/þa/þonne/nu + 
SV; her/þa/þonne/nu + VSX; her+ SOV; þa+VXS. Темпоральні адверби в окреслених моделях слугують для 
розмежування топіку і фокусу, проте, проаналізувавши структуру дискурсу, зазначимо, що залежно від 
порядку слів в реченні, нами визначені різні типи фокусу і топіка для кожної моделі. 

Моделі her/þa/þonne/nu + SVX (44 % усіх прикладів) та her/þa/þonne/nu + SV (7 %) зафіксовані у 
головних та простих клаузах, при цьому суб’єкт представляє інформацію нову як для дискурсу, так і для 
слухача; зазвичай мовець дає характеристику суб’єкта. Напр.: 

(1) Her Iohannes se godspellere in Pathma þam ealonde wrat þa boc Apocalipsis (Manuscript A: 84). – This 
year John the evangelist in the island Patmos wrote the book called "The Apocalypse". 

Аналіз дискурсу дозволяє представити ІС речення (1) у такий спосіб: her + інформація нова для 
дискурсу і для слухача (абсолютно нова – презентаційний фокус) + предикат + інформація нова для 
дискурсу, але відома для слухача (передбачувана – сутнісний топік). Графічно ця модель ІСР виглядає так: 

(2)     ForceP 
 
    Force´ 
 
Her  FocusP  TopP 
       
focus´  topic  Top´ 
        
NP  FinP  NP 
       
   VP  

Рис. 1. Інформаційна структура речення за моделлю her/þa/þonne/nu + SVX. 
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Переміщення дієслова у першу позицію, як от в моделі her/þa/þonne/nu + VSX (31 %), позначає зміну 
діяльності у попередньому дискурсі, а певні події, що відбулися, слугують стимулом для цього. Отже, 
ІСР в реченнях такого типу можна представити як от: her/þa/þonne/nu інформація нова для дискурсу 
(передбачувана) + інформація стара для дискурсу і для слухача – викликана (сутнісний топік) + 
інформація стара для дискурсу і для слухача – викликана (відомий топік). Напр.: 

(3) Her sendon Brytwalas to Rome 7 heom fultomes bædon wiþ Piohtas, ac hi þar næfdan nanne, forþan ðe hi 
fyrdedon wið Ætla Huna cyningæ…(Manuscript A: 84). – This year sent the Britons over sea to Rome, and 
begged assistance against the Picts; but they had none, for the Romans were at war with Atila, king of the Huns. 

У попередньому дискурсі розповідається, що римські легіони залишили Британію, а оскільки бритів 
почали все частіше турбувати набіги піктів, вони послали за римлянами, щоб вони іх захистили. 
Схематично речення (3) можна представити так: 

(4)    ForceP 
 
    Force´ 
 
Her  FocusP  TopP … 
       
focus´  topic  Top´ 
        
FinP  NP  NP 
 
VP 

Рис. 2. Інформаційна структура речення за моделлю her/þa/þonne/nu + VSX. 

Вищезазначена модель зустрічається також, якщо топік безперервний, напр.: 
(5) 7 þa sendon hi to Anglum 7 Angelcynnes æðelingas ðæs ylcan bædan (Manuscript A: 84). –Then sent 

they to the Angles, and requested the same from the nobles of that nation.  
У прикладі (5) ІСР відповідає наступній схемі: her/þa/þonne/nu інформація нова для дискурсу 

(передбачувана) + інформація стара для дискурсу і для слухача – викликана (безперервний топік) + 
інформація нова для дискурсу і відома для слухача – передбачувана (відомий топік). Графічно речення 
(5) можна представити так:  

(6)    ForceP 
 
    Force´ 
 
þa  FocusP  TopP … 
       
focus´  topic  Top´ 
        
FinP  РР  NP 
 
VP 

Рис. 3. Інформаційна структура речення за моделлю þa + VSX. 

Моделі her + SOV (10 %) властиве наступне структурування інформації: her + нова інформація 
(фіксована – фокус) + нова інформація (абсолютно нова – презентаційний фокус) + нова інформація, що 
містить передбачуване + передбачувана (сутнісний топік). Напр.: 

(7) Her Romane Leone þæm papan his tungon forcurfon... (Manuscript A: 797) – This year the Romans cut 
out the tongue of Pope Leo… 

Римляни відрізали язика Леву, котрий не згадувався у попередньому дискурсі, тому мовець дає 
пояснення, хто він такий (þæm papan – папа), далі для слухача по оповіді слідує інформація, що містить 
передбачуване (his tungon – його язик) та передбачувана (forcurfon – відрізали). Схематично ІС речення 
(7) представлена на Рис. 4: 

(8)    ForceP 
 
     Force´ 
 
 
her  FocusP   TopP 
      
focus´  Foc´ Top´  topic    
        
NP    NP   NP  FinP 
 
       V 

Рис. 4. Інформаційна структура речення за моделлю her + SOV. 
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Поодинокими є приклади вживання моделі þa+VXS (8 %); елемент справа від þa представляє нову 
інформацію, а останній елемент, суб’єкт або об’єкт, презентує абсолютно нову інформація для дискурсу і 
для слухача, тому мовець надає їй роз’яснення (презентаційний фокус). Напр.:  

(9) Þa æfter him feng to arcebiscopdome Iustus, se was biscop of Hrouecistre, 7 þar to gehalgode Romanum 
to biscope (Manuscript A: 616). 

В хроніці розповідається про труднощі християнізації Кенту, оскільки правителі та архієпископи 
залишали службу і поверталися до язичництва, що описується в Хроніці 616. Одним з архиєпископів 
Кента був на той час Лаврентій, котрий залишив усе і подався на південь; на зміну йому прийшов Юстус 
(Iustus). Оскільки ця інформація є новою для слухача, мовець пояснює, хто він – se was biscop of 
Hrouecistre (єпископ з Рочестера). Графічно речення (10) представлено на Рис. 5: 

(10)   ForceP 
 
     Force´ 
 
 
  Þa æfter him FocusP  Foc´ 
 
    focus´  NP 
 
    FinP 
 
    VP 

Рис. 5. Інформаційна структура речення за моделлю þa+VХS. 

Висновки. Темпоральні адверби þa, þonne, nu, her відіграють важливу роль у системі маркування 
інформаційної структури давньоанглійського речення. Виступаючи, як правило, маркерами фокусу, 
адверби, у поєднанні з іншими мовними засобами, зокрема порядком слів, утворюють різні формальні 
моделі ІСР. Нами виявлено п’ять різновидів таких моделей, кожній з яких притаманні свій тип фокусу, 
топіка та оригінальний порядок слів. У подальших розвідках вважаємо за доцільне дослідити розвиток 
темпоральних адвербів як засобу маркування інформаційної структури середньоанглійського речення. 
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Андрушенко Е. Ю. Темпоральные адвербы в системе маркирования информационной структуры 
древнеанглийского предложения. 

В статье освещены главные положения современной теории информационной структуры 
предложения, определено место темпоральных адвербов в системе маркирования компонентов 
структуры, исследовано их взаимодействие с другими языковыми средствами маркирования, а 

именно особенности порядка слов с разными адвербами, на материале древнеанглийских памятников 
письменности выявлен ряд разных типов моделей информационной структуры, в состав которых 

входят темпоральные адвербы. 

Andrushenko O. Yu. Temporal Adverbs in the System of Information Structure Marking 
 in the Old English Sentences. 

The article highlights the main issues of the modern theory of sentence information structure and the role of 
temporal adverbs in the system of marking its structural components, investigates their interrelation with 
other language marking means, i. e. the peculiarities of the sentence word order with different temporal 

adverbs. It also considers the range of different information structure models with temporal adverbs in the 
Old English written records. 
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(Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету) 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

У статті розглянуто модель формування іншомовної компетентності у процесі професійної 
підготовки військовослужбовців. Визначено принципи, підходи, педагогічні умови, компоненти, етапи, 
форми, методи, прийоми та засоби її формування у вищому військовому навчальному закладі. За 

критеріями міжнародних експертів Ради Європи виділено рівні володіння іноземною мовою курсантами. 
Розглянуто основні види педагогічних умов формування іншомовної компетентності 

військовослужбовців: організаційні, методичні, технологічні, психологічні. Виокремлено комунікативний 
підхід до вивчення іноземної мови як один з основних, що зумовлює вибір цілей, згідно з якими 

визначаються принципи, зміст, прийоми та засоби навчання. 

Завдання, які сьогодні поставлено перед Збройними Силами для забезпечення курсу України на 
європейську і євроатлантичну інтеграцію, зумовлюють суттєве зростання вимог до військовослужбовців 
у контексті необхідності володіння іноземними мовами. 

Теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує необхідність формування іншомовної 
компетентності майбутнього офіцера у процесі його професійної підготовки, що допоможе 
військовослужбовцю діяти у багатомовному середовищі. 

З позицій професійно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови в умовах вищого 
навчального закладу можна стверджувати, що це – новий, етап, основним елементом якого є іншомовна 
комунікативна компетенція, (Б. Г. Ананьєва, Т. Н. Астафурова, М. А. Бовтенко, О. П. Пічкар, 
Є. П, Комарова, Г. С. Скуратівська, О. Б. Тарнопольський, Ч. Брумфіт та К. Джонсон, Т. Хатчінсон та 
А. Уотерс) яка є складовою іншомовної компетентності. 

Мета нашої статті – розглянути теоретичну модель формування іншомовної компетентності, 
обґрунтувати дидактичні засади (підходи і принципи), які визначають доцільні педагогічні умови, етапи, 
форми, методи й прийоми здійснення навчального процесу. 

З огляду на важливість окресленої проблеми, вважаємо доцільним у межах нашого дослідження 
обґрунтування моделі формування іншомовної компетентності військовослужбовця. 

Звернемося до досвіду використання моделей дослідження об’єктів пізнання, що лежить в основі 
методу моделювання, який широко застосовується в наукових дослідженнях. 

Так, Г. В. Суходольський визначає моделювання "як процес створення ієрархії моделей, в якій деяка 
реально існуюча система моделюється в різноманітних аспектах і різними засобами" [1: 76]. 

Авторська модель формування іншомовної компетентності майбутнього офіцера ґрунтується на 
тлумаченні її як сукупності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, комунікативного, контрольно-
оцінного компонентів та системи компетенцій [2: 86]. Досягнення мети означає формування всієї 
сукупності компонентів іншомовної компетентності (див. рис.1). 

Мотиваційно-ціннісний компонент моделі формування іншомовної компетентності містить мотиви, 
цілі, потреби, ціннісні орієнтації особистості, а також систему мотивів професійної діяльності. 

Когнітивний компонент становить собою систему знань засвоєних у вищому навчальному закладі з 
урахуванням їх глибини, обсягу, стилю мислення, етичних норм, соціальних функцій фахівця. 

Комунікативний компонент компетентності охоплює уміння ясно і чітко викладати думки, 
переконувати, аргументувати, будувати докази, аналізувати, висловлювати судження, передавати 
раціональну й емоційну інформацію, встановлювати міжособистісні зв'язки, погоджувати свої дії з 
колегами, обирати оптимальний стиль спілкування в різних ділових ситуаціях, організовувати і 
підтримувати діалог іноземною мовою. 

Контрольно-оцінний компонент іншомовної компетентності виявляється в умінні самостійно 
контролювати результати своєї діяльності й рівень власного розвитку [2: 41]. 

З огляду на те, що процес формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у вищому 
навчальному закладі є достатньо складним та багатоаспектним, побудова моделі іншомовної 
компетентності вимагає застосування комплексу підходів.  

Розвиток іншомовної компетентності майбутніх офіцерів можливий за умови формування низки 
компетенцій, і тому компетентнісний підхід є необхідним при проведенні експериментальної роботи в 
навчальному процесі [3: 37]. 

Серед стратегічних підходів до навчання для здійснення професійної освіти майбутніх офіцерів 
обрано герменевтичний, який передбачає формування лінгвістичної та соціокультурної компетенцій з 
використанням сукупності методичних прийомів тлумачення інформації, необхідної для здійснення 
майбутньої професійної діяльності, що спрямовані на адекватне її розуміння. 
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Рис. 1. Модель формування іншомовної компетентності майбутнього офіцера. 
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Професійної спрямованості, 
науковості, доступності, 
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Серед різних напрямів вирішення окресленої проблеми, необхідно виділити аксіологічний підхід, 
суть якого полягає в орієнтації професійної освіти на формування в майбутнього спеціаліста системи 
загальнолюдських і професійних цінностей, що визначають його відношення до світу, до своєї 
діяльності, до самого себе як людини й професіоналу [4: 2]. 

Функціональний підхід є одним із провідних в аналізі професійної діяльності військовослужбовця, 
зміст якої розкривається у виконанні певних функцій, які містяться в освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці військовослужбовця. 

Важливим для нашого дослідження є також комунікативний підхід, який передбачає органічне 
поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземних мов, тобто засвоєння 
правил оперування іншомовними моделями відбувається одночасно з оволодінням комунікативно-
мовленнєвою функцією, що великою мірою відображає специфіку іноземної мови як навчального 
предмету у вищому навчальному закладі.  

Виходячи з досвіду використання комунікативного підходу, при навчанні іноземної мови і у 
результаті створення навчальних матеріалів, були визначені деякі умови навчання, урахування яких 
сприяло більш результативному використанню комунікативної методики: визначення мети та тривалості 
навчання; розуміння особливостей фонетики, граматики іноземної мови до початку навчання мові у 
ВВНЗ; адаптація мовного курсу зі спеціальності до рівня знань і потреб тих, хто навчається; розробка 
нових підходів до навчального матеріалу: цікавість, здатність викликати дискусію, яка містить логічний 
та змістовний зв’язок з іншими предметами, що вивчаються паралельно; використання функціонально-
комунікативних вправ; створення сприятливого психологічного клімату в навчальній групі [5: 12]. 

Важливою для нашого дослідження є думка, що комунікативний підхід до навчання іноземної мови 
зумовлює вибір цілей, згідно з якими визначаються принципи, зміст, прийоми та засоби навчання. 

У процесі формування іншомовної компетентності передбачено застосування культурологічного підходу: 
володіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається 
(лінгвокраїнознавство, країнознавство); залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної); усвідомлення 
курсантами суті мовних явищ, іншої системи світогляду, через яку може сприйматися дійсність [5: 16]. 

У контексті завдань дослідження аналіз систем принципів, запропонованих різними вченими [1; 3; 5; 
6], дозволив нам виокремити ті, які вважаємо особливо значущими для досягнення позитивного 
результату в процесі формування іншомовної компетентності майбутнього офіцера. До таких віднесемо: 

Принцип професійної спрямованості, який забезпечує можливість зосередити увагу курсантів на 
майбутній професійній діяльності за допомогою створення ситуацій професійного військового 
миротворчого та інженерно-технічного спрямування. 

Принцип науковості, завдяки якому зміст іншомовної освіти забезпечує об'єктивність наукових 
фактів, понять, законів, теорій всіх основних тем відповідно до навчального предмета. Принцип 
доступності навчання передбачає відповідність змісту, характеру і обсягу іншомовного навчального 
матеріалу, який вивчається, віковим особливостям і рівню підготовки курсантів. 

Принцип систематичності і послідовності вимагає, щоб знання, уміння і навички формувались 
системно. З цією метою був розроблений авторський спецкурс по формуванню іншомовної 
компетентності, згідно якого кожний елемент навчального матеріалу логічно пов'язувався з іншим, а нові 
знання базувались на засвоєних раніше і створювали підґрунтя для засвоєння наступних. 

Принцип міцності вимагає щоб знання, уміння, навички, світоглядні та інші ідеї були усвідомлені, 
добре засвоєні й тривалий час зберігалися у пам'яті. Для реалізації цього принципу використовують 
систему тестів за міжнародними стандартами STANAG-6001, які виконуються тематично з усіх видів 
мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, письма, розмовної мови (говоріння). Вони сприяли 
процесам глибокого сприймання, осмислення і запам'ятовування навчального матеріалу, а також його 
повторення та систематизації. 

Принцип наочності навчання передбачає залучення до сприймання всіх органів чуття курсанта, 
використання натуральних, зображальних, схематичних, аудіовізуальних (звуконаглядних) і словесно-
образних (художніх образів) наочних засобів навчання, які використовувались у різних формах роботи. 

Принцип інтенсивності, що сприяє активній та інтенсивній діяльності курсантів засобами різних 
видів діяльності під час занять та за допомогою інноваційних методик викладання в процесі вивчення 
іноземної мови. 

Принцип зв'язку з практичною діяльністю, який допомагає зрозуміти курсантам значення теорії в житті, 
проаналізувати варіанти застосування теоретичних знань для виконання практичних завдань, зокрема таких 
як миротворча участь у вирішенні актуальних військових та інженерно-технічних проблем сучасності. 

Викладені принципи визначають вибір форм, методів і засобів організації навчання у процесі 
формування іншомовної компетентності майбутніх офіцерів. 

З огляду на зазначене вище, особлива увага надавалась інтегративним курсам іноземної мови з 
тактикою, філософією, культурологією, історією військового мистецтва. Курсантам надавалась 
інформація іноземною мовою у формі повідомлень та практичних занять з вищеназваних дисциплін. 
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У процесі формування іншомовної компетентності ми використовували нетехнічні (друковані 
матеріали: підручники, довідники, словники, художню літературу, статті в періодичних виданнях, 
дидактичний роздавальний матеріал; засоби наочності: схеми, таблиці, малюнки тощо), технічні (аудіо- і 
відеоапаратура, комп'ютер, телевізор) засоби навчання. 

Структурування процесу іншомовної компетентності передбачає виокремлення його етапів. 
Моделювання процесу формування компетентності майбутнього офіцера інженерно-технічної 
спеціальності передбачає його активність та інтенсивність . 

Серед готовності до рівнів визначення діяльності, А. А. Кучеренко виділяє високий, середній та 
низький [7: 12]. 

Згідно з критеріями міжнародних експертів Ради Європи виділяємо такі рівні володіння іноземною мовою. 
Рівень А1 (інтродуктивний – "відкриття") вважається найнижчим елементарним рівнем використання 

мови. Користувач може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази та речення, які допомагають 
вирішити повсякденні проблеми. 

Рівень А2 називають середнім рівнем "виживання", оскільки користувач може виконувати певні соціальні 
функції, розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, які необхідні для повсякденного спілкування у 
сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, орієнтації на місцевості та на роботі. 

Рівень В1 є середнім або "рубіжним" рівнем незалежного користувача та є необхідним для відвідання 
зарубіжної країни. Користувач може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, 
які часто вживаються на роботі, навчанні, під час дозвілля; вирішувати більшість комунікативних 
проблем, що виникають під час перебування в країні, мова якої вивчається. 

Рівень В2 знаходиться над рівнем В1 та є "просунутим" рівнем незалежного користувача, який може 
розуміти основні ідеї тексту на конкретну та абстрактну теми; вести спеціалізовані (технічні, військові) 
дискусії за фахом; вільно спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який 
не завдає перешкод у спілкуванні жодній із сторін [6: 33: 35]. 

Наступним компонентом авторської моделі є педагогічні умови формування іншомовної 
компетентності курсантів, які визначають зміст компетентності майбутнього офіцера. Спираючись на 
дослідження В. Г. Первутинського [8: 2], ми об’єднали їх у чотири взаємопов’язаних між собою блоки: 
організаційні, що передбачають визначення критеріїв та рівнів професійної компетентності, підбір 
технічного забезпечення занять; методичні, які включають уточнення, доповнення змісту навчальних 
занять, інтеграцію різноманітних дисциплін; технологічні, які передбачають коригування контрольно-
оцінювальних підходів до результатів навчання, використання практико-орієнтованих технологій, 
інтерактивних форм та методів навчання; психологічні, які включають діагностику рівня розвитку 
курсантів, створення системи стимулювання та мотивації, атмосфери співпраці та співтворчості між 
усіма суб’єктами освітнього процесу, визначення показників оцінювання компетентності. 

Отже, нами розглянуто теоретичну модель формування іншомовної компетентності, обґрунтовано 
дидактичні засади (підходи і принципи), які визначають доцільні педагогічні умови, етапи, форми, 
методи й прийоми здійснення навчального процесу у вищому військовому навчальному закладі. 

Зауважимо, що наявність інженерно-технічних та психолого-педагогічних знань з військових 
спеціальних дисциплін та розвиток різноманітних компетенцій, які входять до іншомовної 
компетентності, надаватимуть можливість майбутнім офіцерам ефективно діяти у небезпечних, 
напружених та надзвичайно складних ситуаціях, зокрема, під час миротворчих місій. 
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Канова Л. П. Модель формирования иноязычной компетентности в процессе профессиональной 
подготовки военнослужащих. 

В статье рассмотрена модель формирования иноязычной компетентности в процессе 
профессиональной подготовки военнослужащих. Определены принципы, подходы, педагогические 

условия, компоненты, этапы, формы, методы, приемы и способы её формирования в высшем военном 
учебном заведении. Соответственно критериям международных экспертов Совета Европы выделены 
уровни владения иностранным языком курсантами. Рассмотрены основные виды педагогических условий 

формирования иноязычной компетентности военнослужащих: организационные, методические, 
технологические, психологические. Определен коммуникативный подход к изучению иностранного языка 

как одного из основных, который обуславливает выбор целей, согласно которым определяются 
принципы, содержание, приемы и средства обучения. 

Kanova L .P. Model of Foreign Language Competence Formation in the Process of Military  
Personnel Training. 

The article deals with the foreign language competence formation in the process of military personnel training. 
It also defines principles, approaches, pedagogical conditions, components, stages, forms, methods, techniques 

as well as means of its formation in higher military educational institution. The article highlights the level of 
foreign language mastering by military students according to the European Council international experts’ 

criteria. It reveals the main types of pedagogical conditions of the foreign language competence formation by 
military personnel: organizational, methodological, technological and psychological. It also emphasizes the 

communicative approach to the language learning as the major one that leads to the selection 
of objectives which define principles, content, methods and means of studying. 
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НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ДІЛОВОЇ ГРИ 

У статті з’ясовано сутність та розкрито особливості використання професійно орієнтованої 
ділової гри у навчанні німецької мови у немовних вищих навчальних закладах. Доведено 
доцільність використання цієї технології, яка мотивує студентів-юристів до успішного 

оволодіння німецькою мовою. Використання ділової гри на заняттях з іноземної мови, під час 
якої моделюються умови майбутньої професіональної діяльності, забезпечує ефективніше 

оволодіння іноземною мовою як засобом професійного спілкування. В цьому і полягає її головна 
відмінність від рольової гри. Запропоновано методичні рекомендації щодо ефективного 

використання ділової гри та приклади рольових ігор. 

На сучасному етапі розвитку національної вищої школи спостерігається посилення уваги до 
розширення взаємодій різних країн, народів і їхніх культур. Вплив здійснюється за допомогою 
культурних обмінів і прямих контактів між державними інститутами, соціальними групами, суспільними 
рухами шляхом наукового співробітництва, торгівлі, туризму й т. д. Передусім, мовна освіта в країні 
спрямована на формування особистості майбутнього фахівця, яка відзначалася б свідомим ставленням до 
іноземної мови, мовленнєвою активністю на всіх етапах оволодіння іноземною мовою як засобом 
спілкування, пізнання і впливу, високою культурою спілкування. Розв’язання цих завдань безпосередньо 
пов’язане з реалізацією комунікативної мети курсу іноземної мови (ІМ) за професійним спрямуванням, 
що полягає у формуванні мовленнєвої компетентності майбутнього фахівця в усіх видах мовленнєвої 
діяльності [1: 93-94]. 

Важливим фактором в організації навчального процесу в немовних вищих навчальних закладах є те, 
що професійно орієнтована тематика дозволяє розширити межі практичного використання ІМ, 
забезпечити її вихід в реальну сферу життя та діяльності студентів як майбутніх спеціалістів, через 
зв’язок діяльності спілкування ІМ з іншими її видами: навчально-трудовою (проектувальною, 
естетичною, діяльністю з оформлення та ін.), ігровою (рольові та ділові ігри) та пізнавальною 
(інформаційно-пошуковою та ін.) [2: 224]. 

Серед сучасних наукових досліджень, у яких розглядалось учення про включення комунікативної 
діяльності в більш широку систему людської діяльності і водночас отримало інтенсивний розвиток у 
психології та психолінгвістиці, відзначимо наукові праці Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, 
О. Н. Леонтьєва, О. О. Леонтьєва, А. К. Маркова та ін. В основу цього учення покладено концепцію 
виникнення свідомості, мови та комунікативної діяльності людини, яка входить в будь-яку іншу 
теоретичну або практичну діяльність [2: 224]. 

До ефективних технологій навчання ІМ відносять: навчання у співробітництві, метод проектів, ділову 
(рольову) гру, портфоліо учня. Професійно-орієнтована рольова (ділова) гра є однією з ефективних 
технологій навчання іноземної (німецької) мови також студентів немовних спеціальностей. Саме 
використання ділової гри на заняттях з німецької мови у майбутніх юристів є об’єктом нашого дослідження. 

Ділова гра у навчанні ІМ визначається як "практичне заняття, що моделює різні аспекти професійної 
діяльності". У діловій грі відбувається звернення студентів / учнів до теперішньої або майбутньої 
професії, моделюються умови професійної діяльності, наближені до реальних умов та до самої цієї 
діяльності [3: 11]. За словами Л. С. Виготського, "гра – це арифметика соціальних відносин" [4: 7]. Мета 
даної статті полягає в розкритті значення рольової гри на заняттях з німецької мови у нефілологічних 
вищих навчальних закладах та в наданні деяких методичних рекомендацій щодо використання ділових 
ігор в процесі навчання німецької мови студентів-юристів. 

Посилаючись на наукові дослідження І. Ольхового та В. Златнікова, під грою варто розуміти "таку 
вправу, метою якої є формування, вдосконалення та розвиток навичок та умінь з різних видів мовленнєвої 
діяльності шляхом багаторазового й різноманітного виконання мовленнєвих дій, які стають особистісно 
значущими для суб’єкта навчання". Також вони зазначають, що "ігрові вправи мають великий методичний 
потенціал: забезпечують розвиток позитивної мотивації навчальної діяльності, створюють позитивний 
емоційний мікроклімат на занятті, забезпечують сприятливі умови для колективної взаємодії" [1: 95]. 
Подібної точки зору дотримується також і О. І. Кобзар: "Узявши на себе певну роль, учень для досягнення 
ігрової мети повинен взаємодіяти з партнерами, співвідносити свої дії з діями інших учасників, уміти 
вислухати і зрозуміти іншого, висловлюючи власну думку. У процесі такої взаємодії відбувається обмін 
знаннями, уміннями, навичками, розвиваються творчі здібності дітей" [5: 275]. 

Проблема сутності ділової гри полягає в спільній творчій проблемно-пошуковій діяльності суб’єктів 
навчального процесу, в ситуаціях, що моделюють майбутню професійну діяльність [6]. Використання на 
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заняттях з німецької мови у майбутніх юристів ділових ігор забезпечує розвиток смислової пам’яті, 
стійкість уваги, активізує мисленнєві процеси. На думку Г. Грищенкової, ділова гра "озброює студентів 
комунікативною стратегією і культурою діалогічного спілкування, що є необхідною умовою для якісного 
виконання службових обов’язків" [7]. 

Водночас варто зауважити, що дії студентів під час ділової гри здійснюються у штучно модельованих 
ситуаціях професійної спрямованості. Але поєднання реальної діяльності з умовністю ситуацій, які 
програються, допомагає зняти емоційну напругу на занятті. Гра сприяє оптимізації настрою, позитивних 
емоцій, збагачує життєвим досвідом, готує до успішної адаптації в професійній діяльності та виконанні 
службових обов’язків [1: 96]. Характерними рисами ділової гри є її спрямованість на розвиток навичок і 
вмінь у всіх видах іншомовної діяльності, наявність у ній ролей, ситуацій, у яких ці ролі реалізуються, 
дій для реалізації ролей, різних ігрових об’єктів тощо. Ділова гра характеризується до того ж поетапним 
розвитком, який являє собою обговорення та прийняття деякого "ланцюжка" професійних (ділових) 
рішень, кожне з яких обумовлене попередніми та обумовлює наступні; обов’язковою наявністю 
конфліктних ситуацій, які проявляються у дискусіях професійного характеру, є основою для прийняття 
рішень та проведення дискусій; обов’язковою спільною діяльністю, жорсткішою системою правил, за 
якими вона проводиться [3: 11]. 

Для навчання німецької мови студентів юридичних спеціальностей нами використовується 
практичний посібник до занять з розмовної теми "Rechtswesen in der BRD und der Ukraine" [8], основною 
метою якого є навчання студентів німецького мовлення, яке віддзеркалює сучасні типові мовленнєві 
ситуації в сфері юридичного спілкування. Окрім того, студенти мають можливість глибоко ознайомитись 
з правовою системою ФРН порівняно з правовою системою України. 

Професійно орієнтоване навчання німецької мови майбутніх юристів відбувається в межах таких тем: 
Thema 1: Einführung in das deutsche Recht 
A. Juristenausbildung in der BRD. 
B. Rechtsgebiete im deutschen Recht. 
C. Privatrecht, Bürgerliches Recht und das Bürgerliche Gesetzbuch. 
Thema 2: Staatsrecht und Verfassung 
A. Staatsrechtliche Grundbegriffe: das Staatsvolk, das Staatsgebiet, die Staatsgewalt. 
B. Die staatliche und staatsrechtliche Entwicklung in Deutschland. 
Thema 3: Verfassung 
A. Verfassungsgrundsätze. 
B. Staatsaufbau. 
Thema 4: Grundrechte. Arten und Inhalt von Grundrechten 
Thema 5: Legislative und Gesetzgebungsverfahren 
A. Das Gesetzgebungsverfahren des Bundes. 
B. Ein Gesetz wird beschlossen. 
Thema 6: Gerichtsbarkeit. 
A. Die BRD ist ein Rechtsstaat. 
B. Rechtspflege und Organisation der Rechtspflege. 
C. Rechtsprechung und Staatsanwaltschaft. 
D. Rechtsgarantien. 
E. Instanzenweg in der Strafgerichtsbarkeit bei Erwachsenen. 
F. Der Gang eines Strafverfahrens- 
Thema 7: Recht und Kriminalität 
A. Von der Tat zur Strafe. 
B. Strafmündigkeit von Kindern. 
C. Instanzenweg in der Strafgerichtsbarkeit bei Jugendlichen. 
D. Die Ermittlung und die Festnahme. 
E. Das Urteil und die Strafe. 
Наведемо приклади ділових ігор, до занять з розмовної теми "Rechtswesen in der BRD und der Ukraine". 
1. Arbeit innerhalb einer Gruppe. Spielen Sie: Vor Gericht.  
Gerichtsfall: Verkehrsunfall. Der Fußgänger wurde verletzt. Gegen Autofahrer ist eine strafrechtliche 

Anklage erhoben. Jetzt steht er vor Gericht.  
Teilnehmer des Prozesses: der Angeklagte, der Verteidiger, der Staatsanwalt, der Richter und der Zeuge. 

Jeder Gruppenangehörige soll sich in die Rolle eines Teilnehmers des Gerichtsprozesses versetzen. 
2. Ein Gesetz wird beschlossen. Spielen Sie zu zweit ein Interview. Übernehmen Sie die Rolle eines 

ukrainischen Journalisten und machen Sie bitte ein Interview mit einem Abgeordneten des Bundestages. Der 
Abgeordnete soll Ihre Fragen beantworten, indem er Sie darüber informiert, wie das Gesetz im deutschen 
Parlament angenommen wird. 
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3. Diebstahl. Stellen Sie sich vor: Man hat Ihnen eine Geldtasche / Geldbörse gestohlen. Sie möchten 
Ihren Diebstahl anzeigen. Spielen Sie ein Gespräch. Der Wachtmeister fragt Sie: 

– Was wurde Ihnen gestohlen? 
– Wann wurde der Diebstahl begangen? 
– Können Sie den Dieb beschreiben? 
– Was enthielt Ihre Geldtasche? 
4. Verkehrsunfall. In der Stadtmitte hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Die Insassin des Autos ist verletzt. 

Nach den Zeugenaussagen hat der Fahrer des PKW die Verkehrszeichen nicht beachtet. Außerdem stand er unter 
dem Alkoholeinwirkung. Das verursachte diesen Verkehrsunfall. Jetzt steht der Fahrer vor Gericht. Er wird 
verurteilt. Spielen Sie einen Gerichtsprozess, an dem sich der Angeklagte, der Richter, einige Zeugen, der 
Staatsanwalt und der Rechtsanwalt beteiligen. Der Angeklagte soll zu einer Strafe verurteilt werden. 

5. Man hat Ihrem Freund seinen PKW entwendet. Er möchte eine Anzeige wegen des gestohlenen PKW 
erstatten. Spielen Sie ein Gespräch zwischen dem Wachtmeister und dem Eigentümer des Wagens. Der 
Wachtmeister stellt Fragen: 

– Wann ist Ihr Personenwagen verschwunden? 
– Wo war Ihr Wagen geparkt? 
– Haben die Fußgänger in der Nacht jemand beobachtet? 
– Wie hat der verdächtige junge Mann ausgesehen? 
– Welchen Wagen hatten Sie? 
– Welche Gegenstände lagen im Wagen? 
6. Spielen Sie: Ein Verhör. 
Ein Student übernimmt die Rolle des Richters, ein anderer die Rolle des Angeklagten. Der Angeklagte wurde 

unter dem Verdacht eines Diebstahls festgenommen und verhaftet. Er wird jetzt vor Gericht verhört. Spielen Sie 
eine Vernehmung. 

7. Berufung. Das Amtsgericht hat Frau N. zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt, weil sie im 
Strassenverkehr die Vorfahrt missachtet hatte. Die Frau wollte den Strafbefehl nicht akzeptieren und möchte 
eine Berufungsklage einlegen. Spielen Sie eine Szene in der Berufungsverhandlung und übernehmen Sie dabei 
die Rolle eines Berufungsklägers und eines Berufungsrichters. 

При проведенні ділової гри особливу увагу необхідно приділяти підготовчому етапу, якому 
притаманна ретельність роботи над накопиченням інформації. Складовою підготовчого етапу є також 
інструктаж, розподіл індивідуальних завдань та надання необхідних пояснень щодо мети, завдань, 
структури та змісту ділової гри. Проведення ділової гри знаходиться у прямій залежності від якості 
підготовчого етапу. Тривалість етапів проведення ділової гри визначається викладачем. З метою 
вдосконалення навчального процесу за рахунок цієї технології наявним має бути завжди етап підведення 
підсумків, що дозволяє студентові усвідомити роль ділової гри в його іншомовній професійно 
орієнтованій підготовці [2: 225]. 

Отже, використання ділової гри на заняттях з німецької мови у нефілологічних вищих навчальних закладах 
надає навчанню комунікативної спрямованості і значно підвищує якість оволодіння іноземною мовою. 
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Шульгун M. Е. Обучение немецкому языку студентов неязыковых специальностей 
с использованием деловой игры. 

В статье определена сущность и рассматриваются особенности использования профессионально-
ориентированной деловой игры в процессе обучения немецкому языку в неязыковых высших учебных 
заведениях. Доказана целесообразность использования этой технологии, которая мотивирует 

студентов-юристов к успешному изучению немецкого языка. Использование деловой игры на занятиях 
по иностранному языку, во время которой моделируются условия будущей профессиональной 

деятельности, обеспечивает более эффективное овладение иностранным языком как средством 
профессионального общения. В этом и заключается ее главное отличие от ролевой игры. Предложены 
методические рекомендации для эффективного использования деловой игры и примеры ролевых игр. 

Shulgun M. E. The German Language Teaching of Students of Nonlinguistic Specialties  
Using a Business Game. 

The article defines the essence and reveals the particularities of the professionally oriented business game usage 
in the German language learning process in the nonlinguistic high schools. The practicability of using this 

technology that motivates students-lawyers to the successful learning of the German language is proved. The 
usage of business game on the lessons of foreign language, during which the conditions of future professional 

activity are designed, provides more effective foreign language acquisition as the means of professional 
communication. Herein there is its main distinction from the role game. The methodical recommendations 

dealing with the effective usage of the business game and the examples of the role games are proposed. 
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КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ УМОВНИХ РЕЧЕНЬ  
В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 

В статті розглянуто особливості умовних речень та визначено типи умовного значення: прямої умови 
(відкрита і гіпотетична умова), непрямої умови; вказано підрядні сполучники у реченнях умови сучасної 
англійської мови і наведено їхні відповідники у середньоанглійській мові; визначено та проаналізовано 
комунікативні функції умовних речень в сучасній англійській і в середньоанглійській мові; обґрунтовано 

додаткові комунікативні функції в пам’ятках північних діалектів середньоанглійської мови  
("Cursor Mundi", "The Pricke of Conscience", "The Towneley Plays", "The York Plays"). 

У сучасних граматичних студіях до парадигми складного речення включають складнопідрядні та 
складносурядні речення. Перші містять два або більше головних речень, для яких характерними є 
паратактичні зв’язки, тобто вони є незалежними один від одного та функціонально рівними. Складнопідрядне 
речення є комбінацією головного речення і одного або декількох підрядних, тобто таких, що є залежними від 
головного речення. Для складнопідрядних речень характерними є гіпотактичні зв’язки [1]. Як стверджує 
М. Корі [2], формально, такий поділ існував і в середньоанглійській мові. 

Метою статті є аналіз комунікативних функцій умовних речень у пам’ятках середньоанглійської 
мови (північні діалекти). Об’єктом дослідження є умовні речення в середньоанглійській мові. Предмет 
дослідження складають комунікативні функції умовних речень. Актуальним виявляється дослідження 
комунікативних функцій підрядних умовних речень в історичній перспективі, а саме проведення 
паралелей відповідності комунікативних функцій у сучасній англійській та середньоанглійській мові. 
Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати такі конкретні завдання: 1) визначити типи 
умовного значення та найуживаніші підрядні сполучники в реченнях умови в сучасній англійській мові; 
2) порівняти та визначити еквіваленти підрядних сполучників речень умови в сучасній та 
середньоанглійській мові; 3) класифікувати комунікативні функції умовних речень в сучасній 
англійській і співвіднести їх із відповідними функціями умовних речень в середньоанглійській мові. 

Дослідники, що працюють у царині синтаксису складного речення (Р. Квірк, А. Редфорд, Н. Решер, 
О. Фішер) неодноразово звертали увагу на розмаїття функцій, виконуваних підрядними умовними 
реченнями. Звернімо увагу на те, що термін "комунікативна функція" не є загальновживаним стосовно 
підрядних умовних речень. Більшості граматичним студіям властивий інший підхід, згідно з яким 
виокремлюють типи умовних речень, зокрема, інструкції, вимоги, обіцянки тощо. Отже, зв'язок між 
головним та підрядним реченнями вищеназваного типу називають умовним. У таких реченнях 
можливість виконання дії, поданої у головному реченні, залежить від умови, вираженої у підрядному [3]. 
Р. Квірк та ін. [1] виділяють такі типи умовного значення (див. рис. 1). 

Умовні речення із значенням прямої умови вказують на те, що ситуація, відображена в головному реченні 
прямо залежить від виконання умови підрядного речення. У випадках з непрямою умовою, підрядне речення 
та умова, вказана в ньому, не пов’язана із ситуацією, відображеною в головному. У реченні з відкритою 
умовою інформація у головному реченні може відповідати дійсності, але й може бути неправдивою. 
Гіпотетична умова виражає віру мовця в те, що умова не є, не була або не буде виконана [1] (див. рис. 1). 

У сучасній англійській мові найвживанішими підрядними сполучниками в реченнях умови є if та 
unless [4; 5]. До інших належать as long as, so long as, assuming (that), given (that), in case, in the event that, 
just so (that), on condition (that), provided (that), providing (that), supposing (that). 

З іншого боку, існують не лише стверджувальні умовні речення, але й умовні запитання (If I do it, can 
I go?), умовні прохання (If I may, I will say the truth), умовні інструкції та команди (If she doesn’t call, give 
her hell!), умовні обіцянки (If you pass the exam, I’ll buy you a new book), умовні поради (If you don’t know 
what to do, ask your friend) тощо. У цьому контексті виділяють низку комунікативних функцій, 
виконуваних умовними реченнями (див. рис. 2) [5]. 

Вищенаведена класифікація слугувала тим інструментом, який уможливив виявлення функцій 
умовних речень у пам’ятках середньоанглійської писемності. 

Принагідно нагадаємо, що [6] середньоанглійський період справедливо вважають "діалектною фазою 
англійської мови". У цей період (1150-1500) мовна ситуація характеризується високою варіативністю мовних 
форм, а також гетерохронністю змін, що відбуваються у північних і південних ареалах Англії. Деякі 
дослідники виділяють чотири середньоанглійські діалекти: Північні, Східно-Центральні, Західно-Центральні 
та Південні [6]. Інші додатково поділяють Південну групу на Південно-Західні та Південно-Східні [7]. Проте 
останнім часом утвердилася думка, згідно з якою, такий поділ є занадто спрощеним. Щодо сучасного стану 
взаємодії діалектів англійської мови, то можна з упевненістю говорити про їхній інтенсивний взаємовплив. 
Згідно з нашою робочою гіпотезою, подібне відбувалося й у середньоанглійський період [8]. 
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Рис. 1. Типи умовного значення. 

 
 

 
 

Рис. 2. Комунікативні функції умовних речень в сучасній англійській мові. 
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О. І. Кхеліл. Комунікативні функції англійських умовних речень в історичній перспективі 

 225

В якості матеріалу для висвітлення шляхів реалізації комунікативних функцій умовних речень в 
Північних діалектах середньоанглійської мови було обрано такі пам’ятки середньоанглійського періоду: 
"Cursor Mundi" (1300), "The Pricke of Conscience" (1290?-1350), "The Towneley Plays" (1360?-1450) та "The 
York Plays" (1376?-1569) [9-12]. 

У цей період найуживанішим сполучником є (з)if (that). Речення, уведене сполучником (з)if (that), часто 
супроводжувалося корелятивним елементом в головному реченні: than(ne), then(ne), tho, algates, certes, тощо 
[3], а також, сполучні фрази на зразок if so be / were that, be so і рідше – in case that. Наприклад: 

And if he wil not suffre than, My pepull for to passe in pees (The York Plays, 157-58) – "І якщо він не 
постраждає, то мій народ прийде з миром". 

And if so be thei die in that drede, To thi blisse thane baynly thou thame bringe (The York Plays, 149-50) – 
"І якщо вони помруть у страху, приведи їх веселими і готовими". 

Пізніше до класу умовних сполучників долучають and, and if: 
And if we couthe understand wele, Ilk day we may takens of dede fele (The Pricke of Conscience, 2092-93) – 

"І якби ми правильно зрозуміли, того ж дня ми зробили б добру справу". 
Еквівалентами сучасних сполучників "if only" та "provided that", в середньоанглійській мові були "so 

(that)" та "to that forward that": 
God graunte me happe so that I might, Haue grace to gete goode companye (The York Plays, 75-76) – "Бог 

дарує мені щастя, щоб я мав милість отримати хороше товариство". 
Зафіксовано також речення із сполучником "but if / bot if" – середньоанглійським відповідником 

сучасного сполучника "unless": 
Bot if he wille hym repent and shrife, Of alle swilk syns here in his lyfe (The Pricke of Conscience, 3380-81) 

– "Якщо він не хоче, щоб він шкодував за всі такі гріхи в його житті". 
Як показує матеріал дослідження, середньоанглійська мова демонструє той самий інвентар 

комунікативних функцій умовних речень, які знаходимо у мові сучасній. Було також визначено, що для 
середньоанглійської мови так само, як і для сучасної англійської, характерним є контамінація однієї 
функції з іншою або їх синтезування. 

Результати дослідження цього питання подано у Табл. 1. 
 

Таблиця 1. 
Комунікативні функції умовних речень в сучасній та середньоанглійській мові 

Сучасна англійська мова Середньоанглійська мова 

1. Припущення 

"If there were life on other planets, it might be 
scientifically more advanced than we." 

If ani barn of hir war þinc, I might hald it als for mine 
(Cursor Mundi, 2601-02) – "Якби будь-яка її дитина 
була живою істотою, я міг би утримувати її як 
свою". 

2. Пояснення

"If he is not here, something must have happened." 

God graunte me happe so that I might, Haue grace to 
gete goode companye (The York Plays, 75-76) – "Бог 
дарує мені щастя, щоб я мав милість отримати 
хороше товариство." 

3. Казуальність

"If AIDS could be cured, death rate would decrease." 
And if he ett of anoþer tre, suld he neuer thresti be 
(Cursor Mundi, 1019-20) – "А якщо він з’їсть з 
іншого дерева, вже ніколи не буде він спраглим". 

4. Інструкції 

"If you need to turn on the washing machine, just 
press the button." 

Ffor if my master com, welcom hym then (The 
Towneley Plays, 23-24) – "Якщо прийде мій 
господар, гостинно прийміть його". 

5. Контроль

"If you press 4, water will flow from the tap." 

If yoe will in hym trowe or triste, He will be with yoou 
euere and aye (The York Plays, 349-50) – "Якщо ти 
будеш в нього вірити, Він буде з тобою знову". 
(контроль+обіцянка). 

6. Обіцянка

"If you write the article, I’ll take you to a conference." 

And if thou myght not meve ne mum, I sall the saffe fro 
synne and shame (The York Plays, 175-76) – "І якщо 
ти не зможеш поворушити ротом, я вилікую тебе 
від гріха та ганьби". 
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Сучасна англійська мова Середньоанглійська мова 

7. Вибачення 

"If only I had known his mother had died, I wouldn’t 
have said that." 

And if any of you thynk I did amys, I shal it amend 
wars then it is (The Towneley Plays, 331-32) – "І 
якщо хтось з вас думає, що я зробив помилку, тоді 
я виправлю її". 

8. (Сувора) вимога

"If you come with a dog, leave it outside." 

And if he be til God bousom, Til endeles blis at þe last 
to com (The Pricke of Conscience, 85-86) – "І якщо 
він покірний Богу, безкінечне блаженство врешті-
решт до нього прийде". 

9. Погроза

"If you come here again, I’ll call the police." 

And, if he fraward be, to wende, Til pyne of helle, þat 
has nan ende (The Pricke of Conscience, 87-88) – 
"Якщо ж він зробить навпаки, то пройде через муки 
Аду, яким немає кінця". 

10. Переговори

"If you sign these papers, we will buy the enterprise." 
And so that yoe the soth will saye, To come and go I 
graunte you grith (The York Plays, 205-06) – "І лише 
якщо ти правду скажеш, я відпущу тебе з миром". 

З іншого боку, крім вищенаведених комунікативних функцій, у пам’ятках північних діалектів умовні 
речення виконують низку таких функцій, зокрема:  

– прохання: And if any man þat es clerk, Can fynde any errour in þis werk, I pray hym he do me þat favour, 
Þat he wille amende þat errour (The Pricke of Conscience, 9587-90) – "І якщо людина, яка є письменником, 
зможе знайти помилку в цій роботі, я благаю її зробити мені таку послугу і виправити цю помилку"; 

– здивування: If he be moste in myghte and mayne, What nede has he? (The York Plays, 65-66) – "І якщо 
він найвищий в силі, що йому потрібно?"; 

– пропозиція: Come in if ye will (The Towneley Plays, 369) – "Заходь, якщо хочеш". 
Таким чином, доходимо висновку, що в сучасній англійській мові найвживанішими підрядними 

сполучниками в умовних реченнях є if та unless, хоча використовується і певна кількість інших. Для 
середньоанглійської мови характерним є вживання сполучника (з)if (that), однак інші підрядні 
сполучники умовності так само вживались. У сучасній англійській мові умовні речення виконують низку 
комунікативних функцій, які також були характерними для середньоанглійської мови (результати на 
основі північних діалектів). 
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Кхелил О. И. Коммуникативные функции английских условных предложений  
в исторической перспективе. 

В статье рассмотрены особенности условных предложений и определены типы условного значения: 
прямого условия (открытое и гипотетическое условие), непрямого условия; указаны подчинительные 

союзы в предложениях условия современного английского языка и приведены их аналоги в 
среднеанглийском языке; определены и проанализированы коммуникативные функции условных 

предложений в современном английском и в среднеанглийском языке; обоснованы дополнительные 
коммуникативные функции в памятниках северных диалектов среднеанглийского языка ("Cursor Mundi", 

"The Pricke of Conscience", "The Towneley Plays", "The York Plays"). 

Khelil O. I. The Communicative Functions of the English Conditional Sentences  
in the Historical Perspective. 

The article deals with the peculiarities of conditional sentences and defines types of conditional meaning: direct 
condition (open and hypothetical condition), indirect condition; specifies subordinate conjunctions in the 

conditional sentences in the Modern English and presents their equivalents in the Middle English; determines 
and analyzes the communicative functions of conditional sentences in the Modern and Middle English; 

substantiates the additional communicative functions found in the written records of the Northern Dialects 
("Cursor Mundi", "The Pricke of Conscience", "The Towneley Plays", "The York Plays"). 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ТА СИЛИ ПАРАДИГМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДІЄСЛІВ НА 
ПОЗНАЧЕННЯ ЗУХВАЛОЇ, НАХАБНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ  

(ЗА ДАНИМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ) 

У даній статті визначено семантичну силу парадигматичних зв’язків лексико-семантичної групи 
дієслів, що позначають ЗУХВАЛУ, НАХАБНУ поведінку, на основі дефініцій трьох синонімічних і п’яти 
тлумачних словників сучасної німецької мови. Досліджено внутрішню структуру групи, виявлено її 

парадигматичні взаємозв’язки та виділено найбільш значущі парадигми її компонентів. Також зроблено 
порівняння результатів інвентаризації зазначеної групи з даними кількісного аналізу парадигматичних 

зв’язків. Проаналізовані дані, отримані в результаті дослідження, представлено на схемі. 

Проблема системної організації лексики є на сьогоднішній день дуже актуальною в лінгвістиці. Це 
зумовлено як теоретичними потребами сучасного мовознавства, так і необхiднiстю подальшого 
удосконалення теорії і практики лексикографiї. У цих умовах все актуальнішим стає розгляд окремих 
частиномовних семантичних класифікацій, заснований на індуктивному підході (від мовного матеріалу 
до його узагальнення) [1]. Багато лінгвістів присвячують сьогодні свої праці детальній розробці 
конкретних проблем,  пов’язаних  з  дослідженням  лексико-семантичних  груп. Як відомо, дослідження 
парадигматичних зв’язків між компонентами групи є важливим етапом вивчення лексико-семантичних 
груп слів. Численні дослідження науковців Одеського та Чернівецького національних університетів 
підтверджують, що формалізовані квантитативні дослідження, використані для опису ряду лексико-
семантичних груп, демонструють високий ступінь об’єктивності отриманих результатів [2: 45; 3: 75-78]. 
Ця проблема особливо добре висвітлена, на нашу думку, у публікаціях М. Капатрука "Формалізована 
процедура дослідження лексики і перспективи її використання", Р. Угринюка "Визначення характеру та 
сили парадигматичних зв’язків іменників на позначення інтелекту в сучасній німецькій мові (за даними 
лексикографічних джерел)", О. Джурюк "До  проблеми  інвентаризації ЛСГ іменників зі значенням 
"будівля" та інших, опублікованих у випусках "Наукового вісника Чернівецького університету". 
Водночас, досліджувана нами група (у межах польового розгляду) ще не була предметом детального 
формалізованого вивчення. 

З метою уточнення даних, отриманих нами у результаті проведеної раніше інвентаризації лексико-
семантичної групи дієслів сучасної німецької мови, які позначають ЗУХВАЛУ, НАХАБНУ поведінку 
[4], та для детальнішого опису властивостей компонентів цієї групи ми визначили семантичну силу 
парадигматичних зв’язків досліджуваної ЛСГ на основі дефініцій трьох синонімічних та п’яти тлумачних 
словників сучасної німецької мови [5-12]. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше в синхронії 
проводиться дослідження семантичної сили парадигматичних зв’язків лексико-семантичної групи дієслів 
сучасної німецької мови, що позначають ЗУХВАЛУ, НАХАБНУ поведінку. 

Наші дослідження ґрунтувалися на доведеному положенні, згідно якого компоненти тлумачення 
слова у словниковій статті розміщуються не хаотично, а в певній ієрархічній підпорядкованості. Слово, 
розташоване найближче до пояснюваного слова, має найбільші вагу та силу зв’язку [2: 88]. На основі 
попередньо проведеної інвентаризації лексико-семантичної групи дієслів сучасної німецької мови, які 
позначають ЗУХВАЛУ, НАХАБНУ поведінку [4], ми сформували список компонентів ЛСГ. До уваги 
бралися слова з семантичною вагою не нижчою від 0,05. Кількісну вагу одного слова у тлумаченні 
іншого ми встановили за допомогою таких формул: 

W = (n+l) – r/n (1) 
Wсереднє = W1+W2+…Wn/n (2) 

Так, Wсереднє компонента ЛСГ erfrechen, sich у тлумаченні дієслова erdreisten, sich становить 0,69, а 
Wсереднє erdreisten, sich у трактуванні erfrechen, sich за даними восьми опрацьованих словників – 0,43. 
Обидва вагові показники сумуються, в результаті чого отримуємо число, що показує нам величину сили 
семантичного зв’язку між erdreisten, sich і erfrechen, sich – 1,12. Таким же чином ми вираховували вагові 
показники інших досліджуваних дієслів. 

З метою більшої об’єктивності дослідження ми встановлювали парадигматичні зв’язки не лише на 
основі пов’язаності домінанти і компонентів ЛСГ, а й всіх решта лексичних одиниць. Парадигматичне 
дослідження було проведене за наступним алгоритмом: 1) визначення сили парадигматичних зв’язків 
між усіма компонентами досліджуваної ЛСГ; 2) встановлення величини сумарної W; 3) формування 
моделі для визначення ключових парадигм; 4) опис кожної отриманої парадигми. 

Проведене дослідження показало, що лексема erdreisten, sich описується найбільшою кількістю 
компонентів ЛСГ, а вони, в свою чергу, тлумачаться нею. Цей результат дозволяє нам вважати, що ми 
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правильно визначили домінанту групи. Зауважимо, що найтіснішим вважається парадигматичний зв'язок 
між компонентами з найвищою величиною кількісного показника. У даній групі найсильніший характер 
вагових відношень домінанти з іншими її членами ми визначили між erdreisten, sich і erfrechen, sich 
(1,12), erkühnen, sich (0,91), anmaßen, sich (0,83), unterstehen, sich (0,76), vermessen, sich (0,76), erlauben, 
sich (0,71), wagen (sich)(0,68). Зауважимо, що отримані дані дають нам дещо іншу інформацію, ніж 
інвентаризація [4]. В результаті дослідження з’ясувалося, що крім дієслова anmaßen, sich, яке складало 
ядро ЛСГ, домінанта erdreisten, sich має тісні парадигматичні зв’язки ще з шістьома компонентами ЛСГ 
– erkühnen, sich, unterstehen, sich, vermessen, sich, erlauben, sich, wagen. Варто зазначити, що дієслово 
erlauben, sich внаслідок інвентаризації належало до ближньої периферії, а після даного дослідження 
продемонструвало тісніший парадигматичний зв'язок із словом-визначником – 0,71. Ці результати  
підтверджують, на нашу думку, доцільність проведення нашого дослідження. 

Середніх парадигматичних зв’язків між домінантою та компонентами досліджуваної ЛСГ ми не 
виявили. Найслабші парадигматичні зв’язки слово-визначник має з дієсловами unterfangen, sich (0,27), 
erkecken, sich (0,26), herausnehmen, sich (0,18), anpöbeln (0,13). 

Проаналізувавши отримані дані, ми дійшли висновку, що найтісніші парадигматичні зв’язки існують 
у групі між лексемами anmaßen, sich – herausnehmen, sich (1,25), vermessen, sich (0,65); unterstehen, sich – 
herausnehmen, sich (0,74), erkühnen, sich (0,67), wagen (0,65); erkühnen, sich – wagen (0,65); anpöbeln – 
belästigen (0,88), оскільки у цих парах ми виявили найвищу величину кількісного показника. Середній 
парадигматичний зв'язок ми визначили між лексемами anmaßen, sich – erlauben, sich (0,64), unterstehen, 
sich (0,49); erfrechen, sich – unterstehen, sich (0,55); vermessen, sich – unterstehen, sich (0,51), erkühnen, sich 
(0,44); erkühnen, sich – wagen (0,53); wagen – unterfangen, sich (0,5). Найслабший парадигматичний зв'язок 
продемонстрували anmaßen, sich – erkühnen, sich (0,3), erfrechen, sich (0,23), wagen (0,23); erfrechen, sich – 
wagen (0,38), erlauben, sich (0,35), erkühnen, sich (0,33), vermessen, sich (0,24), herausnehmen, sich (0,23); 
vermessen, sich – herausnehmen, sich (0,2), erlauben, sich (0,15), wagen (0,1); unterstehen, sich – erlauben, 
sich (0,31), unterfangen, sich (0,26), erkecken, sich (0,23); erkühnen, sich – herausnehmen, sich (0,23), 
erlauben, sich (0,17), unterfangen, sich (0,12); wagen – herausnehmen, sich (0,1); herausnehmen, sich – 
erkecken, sich (0,13); randalieren –belästigen (0,17), rumpeln (0,07). 

На основі отриманих результатів ми графічно зобразили силу парадигматичних зв’язків між 
компонентами ЛСГ дієслів на позначення зухвалої, нахабної поведінки (див. схему).  

Схема. 
Сила парадигматичного зв’язку між компонентами ЛСГ дієслів на позначення зухвалої,  

нахабної поведінки 

 

Парадигматичний зв'язок величиною 0,66 та вище ми вважали сильним (за теоремою Бернулі), і 
графічно зображали його суцільною жирною лінією. Слабший зв'язок – від 0,4 до 0,65, позначений 
тонкою лінією. Компоненти зі слабким парадигматичним зв’язком (0,05 – 0,39) з’єднані пунктирною 
лінією. Менш значущі зв’язки ми не зображали. 

Отже, як бачимо на графічному зображенні, найбільшу парадигму (І.1) утворюють дієслова erfrechen, 
sich (1,12), erkühnen, sich (0,91), anmaßen, sich (0,83), unterstehen, sich (0,76), vermessen, sich (0,76), 
erlauben, sich (0,71), wagen (0,68), unterfangen, sich (0,27), erkecken, sich (0,26), herausnehmen, sich (0,18), 
anpöbeln (0,13), об’єднані словом-визначником erdreisten, sich. 

anpöbeln 

erdreisten 
anmaßen 

herausnehmen 

vermessen 
erfrechen 

erkecken 

belästigen 
randalieren rumpeln 

erlauben 

unterfangen 

erkühnen 
unterstehen 

wagen 
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Дієслова wagen (0,5), erdreisten, sich (0,27), unterstehen, sich (0,26), erkühnen, sich (0,12) розглядаємо як 
компоненти підпарадигми І.1.a із домінантою unterfangen, sich. 

Слова anmaßen, sich (1,52),  unterstehen, sich (0,74), erlauben, sich (0,63), erfrechen, sich (0,23), erkühnen, 
sich (0,23), vermessen, sich (0,2), erdreisten, sich (0,18), erkecken, sich (0,13), wagen (0,1) утворюють 
синонімічний ряд (І. 2) із визначником herausnehmen, sich. 

Як видно на схемі, дієслова anpöbeln, belästigen, randalieren і rumpeln утворюють окрему парадигму зі 
словом-визначником belästigen і пов’язуються із домінантою групи через лексему anpöbeln. 

Порівнявши дані інвентаризації досліджуваної ЛСГ [4] з даними кількісного аналізу парадигматичних 
зв’язків між членами групи, ми пересвідчилися, що більшість зроблених раніше висновків є 
правильними. 

Отже, проведений квантитативний аналіз на основі словників лексико-семантичної групи дієслів на 
позначення зухвалої, нахабної поведінки дав нам змогу визначити внутрішню структуру групи, виявити її 
парадигматичні взаємозв’язки та виділити найбільш значущі парадигми  її компонентів. У перспективі 
результати даного дослідження можна використати у лексикографічній практиці для вдосконалення 
словників. 
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Липка С. И. Определение характера и силы парадигматических связей глаголов, обозначающих 
дерзкое, наглое поведение в современном немецком языке  

(по данным лексикографических источников). 

В данной статье определяется семантическая сила парадигматических связей лексико-семантической 
группы глаголов, обозначающих дерзкое, наглое поведение, на основе дефиниций трех синонимических и 
пяти толковых словарей современного немецкого языка. Определяется внутренняя структура группы, 
обнаруживаются ее парадигматические взаимосвязи и выделяются наиболее значимые парадигмы ее 
компонентов. Также сравниваются результаты инвентаризации  упомянутой группы с данными 
количественного анализа парадигматических связей. Проанализированные данные, полученные в 

результате исследования, представлены на схеме. 

Lypka S. I. The Quantitative Investigations of the Paradigmatic Relations between Verbs of the Lexical-
Semantic Group Denoting Impertinent Behaviour in the Modern German  

(According to the Data of Lexicographical Sources). 

The article contains the results of the quantitative investigations of the paradigmatic relations between verbs of 
the lexical-semantic group denoting impertinent behaviour. The experiment is based on the definitions of three 

synonymic and five explanatory dictionaries. The inner structure of the group, its paradigmatic relations and the 
most important paradigms are also determined. The inventory results of the investigated group and the data of 

the quantitative analysis of the paradigmatic relations are compared. The obtained data are analyzed and 
represented in the scheme. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

СВІТОГЛЯДНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ КРЕАТИВНОСТІ  
В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ СЬОГОДЕННЯ 

Сучасні соціокультурні зміни вимагають від людини якостей, які дозволяють творчо і продуктивно 
підходити до будь-яких змін та інновацій. Креативна особистість на сьогодні здатна активно сприймати 
оточуючий світ, проявляти пошукову активність, виробляти самостійні відповідальні рішення. 

14 лютого 2012 р. у Житомирі відбулося засідання круглого столу "Світоглядні та методологічні 
принципи креативності в освітній системі сьогодення", в якому взяли участь більше 60 учасників, які 
представляли Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем 
виховання НАПН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Університет "Україна" (м. 
Вінниця), обласне управління освіти Житомирської обласної адміністрації, середні та вищі навчальні 
заклади навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся", кафедру педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, лабораторії ЖОІППО, засоби масової інформації. 

Відкриття заходу відбулось на пленарному засіданні у конференц-залі Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. З вітальним словом до присутніх звернувся ректор Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, професор Петро Юрійович Саух, який відзначив 
велике прикладне значення подібних заходів, їхню практичну користь для подальшої роботи науковців. 
П. Ю. Саух підкреслив, що розвиток сучасної педагогіки характеризується підвищеною увагою до 
творчого потенціалу людини, створенням освітнього середовища, що сприяє її саморозвитку. Існуюча в 
системі вищої освіти гостра потреба у підготовці інтелектуальних, ініціативних, творчих фахівців 
супроводжується зростаючою незадоволеністю освітнім процесом, в якому не приділяється належної 
уваги проявленню і розвитку креативності як загальної здатності до творчості. Креативність – це 
технологічний елемент творчості, зорієнтований на розвиток нелінійного мислення. Зрозуміло, що одних 
закликів до суспільства з проханням звернути увагу на проблеми обдарованості і творчості дуже мало. 
Сучасне життя вимагає від суспільства пошуку нових форм і способів підготовки майбутніх фахівців, 
оскільки ефективність майбутньої професійної діяльності студента залежить не тільки від набутих у вузі 
знань та вмінь, але й від уміння творчо їх застосовувати. 

Серед основних питань, які обговорювалися на засіданні круглого столу, були наступні: підвищення 
конкурентоспроможності випускників ВНЗ України на ринку праці, зростання ролі та статусу вчителя у 
сучасному суспільстві і створення умов для розвитку креативного мислення педагога, роль соціального 
замовлення на професійну підготовку творчих фахівців за участі великого бізнесу, потреба виховання 
креативності та нелінійного мислення в системі роботи з обдарованою молоддю, а також звернення до 
духовних засад національного виховання, етичного виховання педагога культурно-освітнього 
середовища в інтересах соціальної та міжконфесійної злагоди. 

В. Ю. Арешонков, кандидат педагогічних наук, перший заступник голови Житомирської 
обласної ради, у своїй доповіді звернувся до болючих проблем сучасної Житомирщини. В навчальних 
закладах області створюються усі можливі умови для самореалізації молоді, в області функціонують 
більше 79 молодіжних організацій, але все рівно це не може допомогти вирішити основну проблему 
Житомирщини – безробіття серед населення віком від 18 до 30 років вражає своєю чисельністю. Більше 
30 % громадян даної вікової групи не можуть отримати роботу. 

І. А. Зязюн, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відзначив, що перед вищою освітою стоїть 
завдання переосмислити роль учителя у підготовці фахівців нової генерації. Учений нагадав слова 
К. Д. Ушинського – "тільки людина може сформувати людину". Одним із шляхів вирішення цього 
завдання є креативна освіта, а забезпечити її може лише вчитель із нестандартним, самостійним 
мисленням, методично й технологічно підкований, здатний бачити нестандартний вихід із будь-якої 
педагогічної ситуації. Сьогодні у науковій літературі креативність визначається як діяльність, кінцевим 
результатом якої є створення якісно нового продукту, такого, який вирізняється неповторністю, 
оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю, при цьому зазначається, що творчість специфічна 
для людини, тобто завжди передбачає творця-суб’єкта творчої діяльності. 

І. Д. Бех, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор 
Інституту проблем виховання АПН України, говорячи про виховання сучасної молодої людини, 
виділив тріаду якостей особистості – самостійність, відповідальність та інтелектуальність, творчість. 
Науковець наголосив на необхідності переведення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів у 
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режим випереджувального розвитку, який би сприяв створенню умов для становлення особистості як 
творця і проектувальника своєї життєдіяльності. Важливим моментом у навчально-виховному процесі 
сучасної школи є саморозвиток особистості, пов'язаний з її життєдіяльністю, у межах якої він 
здійснюється. Тому вже з дошкільного віку, з моменту виокремлення свого Я, дитина стає суб'єктом 
власної життєдіяльності, оскільки починає ставити цілі, підкорятися власним бажанням і прагненням, 
враховуючи вимоги інших. Ці спонуки мають набувати суспільної спрямованості, тому що в іншому разі 
вони деструктивно впливатимуть на розвиток особистості. 

Саморозвиток переважно є індивідуальним процесом, що розгортається у внутрішньому плані 
особистості. Водночас він є процесом об'єктивним, що здійснюється під впливом значущих інших. На 
перших порах дитина створює свою особистість, імітуючи зміст поведінки дорослого, а також в ігровій, 
зображувальній, елементарній трудовій діяльності. 

В. В. Рибалко, старший науковий співробітник Інституту психології АПН України, доктор 
психологічних наук, підкреслив, що творча особистість сьогодні – це особистість, яка має внутрішні 
передумови, що забезпечують пошукову активність та дослідницьку поведінку. І підготовка молодої 
людини до творчого пошуку – це неодмінна умова сучасної вищої освіти. Характерними рисами 
творчого вчителя, на думку В. Рибалки, є: потреба у самоорганізації; здатність до вивчення всієї 
необхідної інформації з проблеми, що вирішується, та мобілізація своїх можливостей з метою здійснення 
розпочатої справи; здатність до попереднього планування своїх вчинків та дій при підготовці до занять, 
ділових зустрічей тощо; здатність до проявів волі та характеру, мобілізації внутрішніх ресурсів у ході 
виконання роботи, що потребує часу та додаткових зусиль; здатність до вмілого прояву своїх бажань, 
почуттів, емоцій та вміння стримувати їх. 

Багатьох сучасних дидактів хвилює питання, як створити умови, щоб у навчальному процесі учні 
були не тільки простими виконавцями волі вчителя, а й його учасниками, творцями. Варто зазначити, що 
співтворчість учителя й учнів – не просто спільна діяльність педагога і вихованців, у якій останні 
здійснюють творчий підхід до навчально-пізнавальної діяльності, а й уміле керівництво вчителя. Тільки 
творчий учитель може сформувати творчу особистість учня, допомогти йому виявити свої нахили та 
здібності, самоактуалізуватися. 

Ще В. О. Сухомлинський підкреслював, що тільки творчий учитель здатен запалити в учнях жагу 
пізнання, тому кожному педагогові необхідно розвивати креативність, що є головним показником його 
професійної компетентності. Будь-яка діяльність вважається творчою, якщо її продукт характеризується 
новизною, і має об'єктивний і суб'єктивний, характер. У педагогіці таким продуктом можуть бути нові 
навчальні технології, форми, методи навчання і виховання, зростання педагогічної майстерності вчителя. 

Д. В. Чернілевський, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи 
Вінницького соціально-економічного інституту, Президент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки, зазначив, що творча діяльність – це форма діяльності людини чи колективу по 
створенню якісно нового, ніколи раніше не існуючого. Стимулом до творчої діяльності служить проблемна 
ситуація, яку неможливо вирішити традиційними способами. Оригінальний продукт діяльності 
отримується в результаті формування нестандартної гіпотези, урахування нетрадиційних взаємозв’язків 
елементу проблемної ситуації, привернення уваги до неявно пов’язаних елементів, встановлення між ними 
нових видів взаємозалежності. Основами творчої діяльності є гнучкість мислення, критичність, здібність до 
зближання і поєднання понять, цільність сприйняття та ін. 

Науковець визначив такі основні психолого-педагогічні умови, які сприяють творчій педагогічній 
діяльності, самореалізації особистості викладача: забезпечення можливості реалізації педагогом своїх 
здібностей у найважливішій сфері його життєдіяльності – трудовій, а саме в навчально-виховному 
процесі, у позанавчальній роботі зі студентами, в системі підвищення кваліфікації з метою 
самоутвердження, розвитку в нього почуття самоповаги; сприяння самовизначенню кожного викладача в 
усіх сферах трудового життя через індивідуальний вибір. 

У ході пленарного засідання своїми знаннями та педагогічними доробками ділились з аудиторією 
В. І. Даниленко, начальник відділу педагогічної освіти та підвищення кваліфікації науково-
педагогічних кадрів Інституту інноваційних технології і змісту освіти, А. І. Сологуб, кандидат 
педагогічних наук Інституту обдарованої дитини НАПН України, які зазначили, що школа творчості 
– це школа розвитку креативності. Креативну особистість зазвичай відрізняє підвищена чутливість до 
всього складного, незвичайного, відкритість до нового досвіду, самостійність поглядів та оцінок, 
непідлеглість стереотипам, відкритість до нових ідей, а також здатність дивувати і захоплюватись. 

О. А. Дубасенюк, доктор педагогічних наук, професор Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, у своєму виступі зазначила, що проблема дослідження полягає у подоланні 
об’єктивно існуючого протиріччя між репродуктивним вузькопрофесійним характером системи 
навчання, що склалася й актуальною потребою суспільства у формуванні креативної особистості 
вчителя. Учитель нової генерації має не тільки набути високий рівень професійної компетентності, але й 
бути зорієнтованим на розвиток школяра як особистості, суб’єкта власного життя. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 63. Наукове життя 

234 

Креативна спрямованість освітнього процесу сприяє розвитку орієнтації особистості в системі 
професійних та моральних цінностей, вибору професійного сенсу студентами, вихованню у майбутніх 
учителів самостійності, активності та ініціативи. 

Креативний підхід до організації освітнього процесу переорієнтує його з предметно-змістового 
аспекту на особистість майбутнього спеціаліста і проявляється: у формуванні навчальних цілей у вигляді 
мислительних задач; ціннісно-смисловій інтерпретації навчальної діяльності; нестандартних способах і 
діях по задоволенню потреби у новизні і творчості; створенні авторських програм, проектів, конкурсних 
творчих робіт. 

Стратегія креативного підходу до організації освітнього процесу у вищій школі передбачає: 
усвідомлення майбутніми вчителями власних особистісних і професійних можливостей, розвиток 
педагогічних здібностей до рівня креативних; задоволення потреби у новизні і нестандартних способах 
розв’язання професійних проблем; установку на творчість і подолання стереотипних способів та 
формалізму у професійних діях; прогнозування шляхів і вдосконалення творчого потенціалу особистості 
майбутнього фахівця. 

О. Є. Антонова, доктор педагогічних наук, професор Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, досліджуючи світові концепції креативності, зазначила, що поняття "креативність" 
активно використовується в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів (В. М. Дружинін, 
Л. Б. Єрмолаєва-Томіна, В. Н. Козленко, М. П. Лещенко, О. Н. Лук, А. Маслоу, О. М. Матюшкін, 
В. О. Моляко, В. В. Пєтухов та ін). Однак, згадане поняття не можна визнати чітко та однозначно 
визначеним, не запропоновано єдиного підходу або концепції креативності. Тільки в зарубіжній 
психології існує близько сотні визначень досліджуваного поняття, що відображають уявлення 
дослідників, представлених у межах численних концепцій креативності – концепція креативності 
Дж. Гілфорда, концепція М. Воллаха і Н. Когана, теорія інвестування, запропонована Р. Стернбергом і 
Д. Лавертом, теорія креативної особистості А. Г. Маслоу, підхід В. М. Дружиніна і Н. В. Хазратової.  

О. Є. Антонова переконана, що їх об’єднує спільне – креативність є етапом натхненної творчості, 
процесом деталізації творчого продукту та надання йому конкретної предметної форми. Навчання 
творчості, чи, точніше, навчання через творчість, може бути надзвичайно корисним не стільки для 
підготовки людей до оволодіння творчими професіями чи до виробництва продуктів мистецтва, скільки 
для створення доброї, гарної, хорошої людини. 

Креативність, на думку науковця, являє собою здатність до розумових перетворень і творчості. 
Креативність характеризується як творенням нового за ситуації, коли проблема викликає домінанту, що 
відбиває минулий досвід; так і виходом за межі вже наявних знань; взаємодією, що веде до розвитку. 

Креативність визначається і як "творчі можливості людини, що можуть виявлятися в мисленні, 
почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість загалом або її окремі 
сторони". Вона може проявлятися у самих різноманітних сферах – не лише в галузі мистецтва. 
А найголовніше – вона допомагає при вирішенні життєвих проблем. При цьому на побутовому рівні 
креативність проявляється як кмітливість – здатність досягати мети, знаходити вихід із ситуації, яка 
уявляється безвихідною, використовуючи обстановку, предмети і обставини незвичайним чином. У більш 
широкому розумінні – це нетривіальне і дотепне вирішення проблеми, як правило, мізерними і 
неспеціалізованими інструментами або ресурсами (якщо потреба матеріальна). У нематеріальній сфері 
характеризується сміливим, нестандартним, так би мовити нешаблонним підходом до вирішення проблеми. 

Відтак, здатність до творчості – це найвищий прояв активності людини, який ґрунтується на 
створенні чогось нового, оригінального. Творчість сприяє розвитку спостережливості, легкості 
комбінування інформації, готовності до вольового напруження, чутливості до виявлення проблем. 
Критерієм творчості при цьому є не якість результату, а характеристики та процеси, які активізують 
творчу продуктивність – саме це називається креативністю (Е. Фром). 

У своїх доповідях науковці торкались актуальних проблем сучасної вищої педагогічної освіти в 
Україні, обговорювали перспективи її розвитку, порушували питання підготовки студентів у світлі 
євроінтеграційних процесів, пропонували нові методи, прийоми роботи вчителя. 

Дискутуючи, науковці відзначили, що створення умов для формування освіченої, творчої особистості 
громадянина, реалізації і самореалізації його природних задатків є одним із стратегічних завдань 
розвитку всієї системи освіти, адже могутність держави визначається кількістю висококваліфікованих 
спеціалістів, які творчо ставляться до своєї справи, здатні своєю працею сприяти успішному розвитку 
науки, техніки, мистецтва. 

Тому одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти в Україні є гуманізація освітньої 
діяльності, спрямування навчально-виховного процесу на формування творчої особистості майбутнього 
фахівця, створення умов для розкриття її талантів, духовно-емоційних та розумових здібностей. 

Результати обговорення питань круглого столу надають багато можливостей для представлення 
нових науково-дослідних, програмних і ресурсних розробок, спрямованих на продуктивний, 
структурований діалог, ураховуючи актуальні виклики, які постають перед країною у зв’язку з 
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необхідністю покращення конкурентоспроможності сучасного фахівця, зокрема: розробки діагностичних 
матеріалів для дослідження рівня розвитку креативного мислення учнів / студентів різних вікових груп; 
моніторингу якості навчання та творчої компетентності учнів / студентів; рівня професійної 
компетентності педагогів навчальних закладів; запровадження гнучких моделей організації навчально-
виховного процесу, відповідно до здібностей та схильностей учнів / студентів; використання технологій 
продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів; упровадження інформаційних 
технологій; активізації науково-дослідницької самостійної роботи молоді; інноваційних форм, методів, 
технологій професійного розвитку педагогів. 

Науковці дійшли висновку, що креативність – це характерна ознака творчої особистості, спроможної 
реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою. Іншими словами, креативність – передумова 
для будь-якої творчої діяльності, вмотивованої прагненням індивідуума до самоствердження та саморозвитку. 

Креативна освіта – це освіта, спрямована на розвиток загальної креативності суб’єктів педагогічного 
процесу, їх нелінійного та інноваційного мислення; освіта з гнучкою системою форм організації навчально-
виховного процесу, відповідно до здібностей, схильностей, потреб учнівсько-студентської молоді; освіта, що 
передбачає впровадження інноваційних педагогічних технологій, які сприяють особистісному зростанню та 
розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця; освіта, зорієнтована також на особистісне та професійне 
зростання вчителів / викладачів і загалом педагогічних колективів навчальних закладів. 

Виступи учасників круглого столу підтвердили пряму залежність рівня розвитку креативності особистості 
від умов соціалізації та рівня інноваційності навчальних закладів, в яких молодь здобуває освіту. 

Ураховуючи вищезазначене, учасники засідання круглого столу "Світоглядні та методологічні 
принципи креативності в освітній системі сьогодення" запропонували перспективні напрями співпраці 
українських науковців, які мають бути реалізовані у науково-педагогічному проекті "Інноваційні 
технології креативної освіти" : 

– На рівні регіональної системи освіти: активізація творчої активності педагогічних кадрів, 
підвищення рівня психолого-педагогічної культури та професійної майстерності педагогів, 
запровадження інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток креативності 
учасників педагогічного процесу тощо. 

– На рівні особистості фахівця: усвідомлення пріоритетів креативної освіти, комплексне 
впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів / студентів, 
зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-
дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у 
педагогічну практику. 

– На рівні особистості учня / студента: активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, 
зростання рівня творчої компетентності особистості, розвиток креативності та нелінійного мислення. 

– На рівні науково-теоретичного та науково-методичного забезпечення: організація конкурсів, 
проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, педагогічних читань з проблем 
розвитку креативності учасників педагогічного процесу. 

– На рівні діагностичного забезпечення: запровадження загального моніторингу науково-
педагогічного проекту "Інноваційні технології креативної освіти", розробка програм розвиваючої та 
корекційної роботи з учнівською та студентською молоддю. 

– На рівні видавничої діяльності: висвітлення питань роботи над дослідницьким проектом в обласних 
педагогічних виданнях "Полісся", ЖДУ ім. І. Франка шляхом підготовки науково-методичних матеріалів 
та навчально-методичного супроводу. 

Варто зазначити, що робота даного зібрання науковців була організована на високому рівні. Цьому 
сприяла наполеглива наукова співпраця науковців Житомирського державного університету імені 
Івана Франка з провідними НДІ НАПН України, керівниками ННВ комплексу "Полісся". 

 
О. А. Дубасенюк, 

доктор педагогічних наук, професор; 
О. М. Власенко, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
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