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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

У статті проаналізовано проблема формування здоров’язбережувальної 

компетентності майбутніх фахівців міжнародної торгівлі. Суттєві перетворення у сфері 

професійної діяльності зумовили підвищення вимог до підготовки конкурентоздатних й 

мобільних кадрів у системі освіти. Однією з ключових умов відтворення кваліфікованого і 

працездатного майбутнього фахівця міжнародної торгівлі є його залучення до оздоровчої 

діяльності засобами спортивно-масової роботи. 

Ключові слова: студент, фізичне виховання, здоров’язбережувальна компетентність. 

 

Підвищення вимог до майбутніх фахівців міжнародної торгівлі відповідно до світових 

стандартів орієнтує на неприривну освіту, мобільність, фізичну і інтелектуальну активність, 

витривалість, працездатність, що потребує міцного та гарного здоров’я студентів. Тому у нових 

соціально-економічних умовах розвитку держави і подальшого науково технічного прогресу 

потужним засобом забезпечення ринку праці здоровими трудовими ресурсами є підготовка 

фахівців із належним рівнем здоров’язбережувальної компетентності дослідження здійснено 

відповідно до основних положень відображених у Законі України «Про вищу освіту», 

Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-2021роки [11]. На сучасному етапі 

розвитку педагогічної науки відбувається інтеграція культурологічного та компетентнісного 

підходів до підготовки фахівця. У зв'язку з цим у науковий обіг вводиться поняття 

компетентності здоров'язбереження як якості особистості, що охоплює знання про будову і 

функції організму людини, норми і правила гігієни, ціннісні орієнтації на здоровий спосіб 

життя, досвід здоров’язбережувальної діяльності. Обговорюються умови формування 

здоров’язбережувальної компетентності. Здоров'я стає педагогічною категорією, а його 

збереження у студентів – об'єктом педагогічного впливу. Відтак, соціальна значущість 

культури здоров’я студентської молоді актуалізує питання підготовки викладача до 

формування в студентів здоров'язбережувальної компетентності, організації відповідного 

середовища у ЗНЗ, оволодіння і застосування відповідних технологій. 

Мета дослідження виявити особливості педагогічного процесу фізичного виховання 

студентів вищого навчального закладу на основі критеріїв, показників та рівнів сформованості 

здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців. 

У статті розглядається проблема оптимізації фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах та ведеться пошук на основі аналізу зарубіжного досвіду креативно-педагогічної 

освітньої моделі, яка передбачає гуманізацію предметно-змістових засад, соціокультурну 

інтеграцію, професійно-орієнтовану спрямованість, вибірковість щодо спортивної спеціалізації, 

інноваційну активність педагога та індивідуалізацію навчального процесу. Сучасні 

дослідження характеризуються активною розробкою моделей організації фізичного виховання 
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студентів (секційної, індивідуальної, професійно-орієнтованої, удосконалення традиційної 

тощо). 

В основних завданнях Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344-2013 вказано 

на необхідність створення безпечного освітнього середовища, що забезпечить комплексний 

підхід до формування усіх складових здоров’я дітей та молоді. Тому актуальним сьогодні є 

питання створення і формування здоров’язбережувальної компетентності у вищому 

навчальному закладі в процесі спортивно-масової роботи (тому як дисципліна фізичного 

виховання винесена на самостійну роботу студентів з 2016 року), що забезпечить учасникам 

навчально-виховного процесу комфорт, задоволення основних потреб, збереження і зміцнення 

здоров’я. 

У Європейській стратегії «Здоров’я і розвиток дітей і підлітків» (2005) конкретизовано 

теоретичні підходи й визначено основні пріоритети практичної діяльності зі сприяння здоров’ю 

дітей та молоді. Головна мета цієї стратегії – створення умов, які дають змогу студентської 

молоді повною мірою реалізувати свій потенціал у сфері здоров’я, а саме, надання молодим 

людям можливості жити в безпечному й доброзичливому середовищі, отримувати достовірну 

інформацію з питань здоров’я та фізичного розвитку, реалізувати програми навчання здоров’я, 

розвивати організаційні структури, що сприяють зміцненню здоров’я. 

Нами були проаналізовані дослідження науковців, які займалися проблемами оцінки 

здоров’я, здорового способу життя, культури здоров’я, здоров’язбережувальної компетентності 

студентів, світоглядної культури., вираження критеріїв тощо; Башавець Н.А. [2], 

Галімов А.В. [5], Новиков А.М. [9], Лапаєнко С.В. [8]. На думку Н.А. Башавець, критерії 

сформованості здоров’язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців-економістів 

визначалися, виходячи з системного розуміння порушеної проблеми [2, с. 160]. У педагогіці під 

критеріями розуміють ознаки, за якими можна оцінити й порівняти педагогічні явища, процеси 

тощо. А. Галімов зазначає, що критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі якої 

здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна 

сформованість, визначеність критерію визначають у конкретних показниках, для яких, своєю 

чергою, характерна низка ознак [5, с. 93]. На думку О. Новікова, критерії повинні задовольняти 

ряд ознак. Так, вони повинні бути об’єктивними (настільки, наскільки це можливо в 

педагогіці), дозволяти оцінювати досліджувану ознаку однозначно, адекватними, валідними, 

тобто оцінювати саме те, що дослідник хоче оцінити, нейтральними щодо досліджуваних явищ, 

а сукупність критеріїв повинна доволі повно охоплювати всі суттєві характеристики 

досліджуваного явища, процесу [9, с. 142]. За С. Лапаєнко критерії формування ціннісних 

орієнтацій молоді на здоровий спосіб життя: когнітивний (пізнавальний) його показники: 

поняття про здоров’я як цілісність (фізичне, психічне, духовне в їх взаємозалежності); 

наявність інтересу до вивчення питань здорового способу життя, потреба в поглибленні знань; 

емоційно-мотиваційний,його показники: здатність орієнтуватися на загальнолюдські духовні 

цінності; морально-етична та естетична мотивація дотримання правил здорового способу 

життя; стурбованість станом довкілля та рівнем захворюваності населення; поведінково-

діяльнісний, його показники: уміння та навички здорового способу життя, правильної поведінки 

у природі; запобігання шкідливим звичкам або їх усунення [8, с. 18]. 

Перш ніж визначити критерії формування здоров’язбережувальної компетентності в 

майбутніх фахівців, розглянемо характеристику цього поняття. «Критерій – це ознака, на 

підставі якої виробляється оцінка, судження» [4, с. 88-89], учений стверджує, що критерії 

«повинні бути розкриті через низьку показників, за якими можна було б судити про ступінь 

виразності цього критерію; критерії повинні відбивати динаміку виміру якості в часі й 

просторі; критерії повинні за можливістю охопити основні види фізкультурно-оздоровчої 

діяльності студентів». Для діагностування сформованості компетентності використовують 

критерії. В енциклопедичних виданнях критерій (від грец.kriterion – «мірило оцінки‖) 

трактують як ознаку, на основі якої робиться оцінка, визначення чи класифікація, мірило для 

визначення, оцінки предмета чи явища [6, с. 149]. 
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О. Ахвердова, В. Магін робили висновки про наявність культури здоров’я особистості, 

спираючись на такі критерії, як «когнітивний, мотиваційний, емоційний, комунікативно-

діяльнісний та вольовий», та такі показники, як ціннісні орієнтації й особистісні якості [1, с. 6]. 

О. Шаповал пропонує визначити рівень сформованості світоглядної культури молоді на 

підставі показників пізнавального, оціно-ціннісного і діяльнісного критеріїв [10, с. 18]. 

Ми у своєму досліджені використовуватиме лише визначений показник: рівень з основ 

профілактики захворювань, здоров’язбережувальної компетентності та оздоровчих заходів. 

Проаналізувавши роботи вищезазначених учених та враховуючи специфіку напряму 

дослідження, нами визначено такі критерії формування здоров’язбережувальної компетентності 

в майбутніх фахівців: аксіологічно-спонукальний, знаннєвий, практико-оздоровчий. 

Визначаючи критерії та показники здоровʼязбережувальної компетенції в майбутніх фахівців 

зазначимо, що під поняттям «критерії і показники якості навчальної діяльності» розуміють 

сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу і результату навчальної 

діяльності, що мають відповідати поставленим цілям. Під критерієм ми розглянемо мірило 

оцінки, судження, тобто вираження тієї чи іншої ознаки в розглядуваному процесі або явищі [6, 

с. 160]. 

Формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців оцінюється за 

допомогою аксіологічно-спонукального критерію, показниками якого є: обізнаність у 

проблемах здоров’язбереження; переконаність у необхідності саморозвитку та 

самовдосконалення власної культури здоров’язбережувальної компетентності; наявність 

інтересу до вивчення питань здоров’язбереження, потреба у поглиблені знань; усвідомлення 

ролі особистого способу життя в збереженні здоров’я; рівень знань з основ профілактики 

захворювань, здоров’язбережувальної компетентності та оздоровчих заходів. 

В основі обґрунтування аксіологічно-спонукального критерію лежить твердження, що 

будь-яка діяльність людини викликана певними мотивами. Поняття ―мотив‖ означає 

спонукання до діяльності, спонукальну причину дій, вчинків. Формування 

здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців розглядається як формування 

особистої мотиваційної налаштованості останніх на таку діяльність, у якій віддзеркалюються 

інтереси особистості, бажання використовувати інформаційні технології у професійній 

діяльності та вдосконалювати свої знання й уміння [3, с. 3-9]. 

Знаннєвий критерій відображує повноту й дієвість знань у процесі виконання різних 

видів професійної діяльності, рівень володіння знаннями змісту компетентності. Це знання з 

фізичного виховання та спорту, теоретичні знання з теорії та психології спілкування, знання 

етикету; знання засобів впливу на аудиторію та прийомів справляти враження, формувати 

імідж; знання засобів і прийомів установлення, підтримки здоров’я та здорового способу життя 

для досягнення певної мети; адекватна орієнтація фахівця в собі, співрозмовниках, у ситуації 

професійного спілкування та конкретних комунікативно-професійних цілях, а також, що 

важливо, – це знання фізичної культури. 

Наявність показників формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх 

фахівців міжнародної торгівлі дозволяє визначити рівні їхньої спрямованості до 

здоров’язбереження як: високий, задовільний і низький. До високого рівня формування 

здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх засобами спортивно-масової роботи 

віднесено тих студентів, в яких має спостерігатися високий рівень формування 

здоров’язбережувальної компетентності визначених ознак за аксіологічно-спонукального, 

знаннєвого та практико-оздоровчого критеріями, але можливо, що формування цих ознак, не 

менше ніж за половину, є сполученням показників на достатньому рівні. Високий рівень 

формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх засобами спортивно-масової 

роботи характеризується яскравим та сильним проявом зазначених ознак у продовж тривалого 

часу [2, с. 244]. 

До задовільного рівня формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх 

фахівців засобами спортивно-масової роботи віднесено тих студентів, які мають стійкий 

інтерес і потребу в поглиблені знань стосовно здоров’язбереження; вміють самостійно 
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виконувати оздоровчі заходи; мають тверде переконання в необхідності саморозвитку і 

самовдосконалення власної культури здоров’я, усвідомлюють роль способу життя у 

профілактиці захворювань, постійно дотримуються здоров’язбережувальної поведінки в 

повсякденному житі. Вони адекватно оцінюють свій стан тривожності, реагують на вчинки 

довколишніх людей; здоров’я визначається ними найвищою цінністю, стратегічною життєвою 

метою, є світоглядною орієнтацією; вимогливо ставляться до збереження і зміцнення свого 

здоров’я, критично оцінюють вади своєї життєдіяльності, вміють організовувати самостійну 

здоров’язбережувальну діяльність, орієнтуються в народних та сучасних методах 

здоров’язбереження. Студенти цього рівня працелюбні, відповідальні, принципові, самостійні, 

рішучі, наполегливі в досягнені мети; вміють корегувати своє самопочуття, фізично активні, 

методично правильно чергують розумові та фізичні навантаження з відпочинком. Вони 

відрізняються твердістю, почуттям реальності під час розв’язання проблем, адекватно 

поводяться у стресових ситуаціях, не бояться брати відповідальність за прийняття рішень, 

мають дружні стосунки з іншими людьми [2, с. 244-245]. 

Низький рівень означеної якості притаманний тим студентам, у яких відсутній інтерес в 

поглиблені знань стосовно здоров’язбереження, вони не відчувають потреби в самостійному 

виконані оздоровчих заходів; не вважають необхідність розвивати і самоудосконалювати 

власну культуру здоров’я, не надають значення ролі і способу життя у профілактиці 

захворювань, практично не дотримуються здоров’язбережувальної поведінки в повсякденному 

житі. Вони не адекватно оцінюють свій стан тривожності, неправильно реагують на вчинки 

довколишніх людей; байдуже ставляться до збереження і зміцнення власного здоров’я, не 

вимогливо, не вміють оцінити вади своєї життєдіяльності, не докладають зусиль в організації 

самостійної здоров’язбережувальної діяльності, необізнані в питаннях народних і сучасних 

методів здоров’язбереження. Студенти цього рівня безініціативні, безвідповідальні, не 

виявляють самостійності, непринципові, не докладають зусиль задля досягнення мети; не 

вміють коригувати своє самопочуття, їхня фізично не активні, не вміють чергувати розумові та 

фізичні навантаження з відпочинком. Намагаються уникнути участі в розв’язанні проблем, у 

стресових ситуаціях залишаються осторонь, не беруть на себе відповідальності за прийняття 

рішень, стосунки з іншими людьми мають напружені [2, с. 246-247]. 

На основі здійсненого історико-педагогічного аналізу проблеми здоров'язбереження, а 

також узагальнення результатів наукових розвідок Башавець Н.А. [2], Вороніна Д.Є. [4], 

Галімов А.В. [5], Лапаєнко С.В. [8], Новиков А.М. [9], з’ясовано, що здоров’я і життя людини 

ще з прадавніх часів вважалися основною цінністю і метою будь-якого суспільства, критерієм 

його соціального стану. В історії розвитку знань про здоров'я та способи його збереження чітко 

простежуються дві цивілізаційні тенденції (західна та східна), які характеризуються 

оригінальною теоретичною основою та застосовуваними методами. Західна цивілізація 

відрізняється прагненням до досягнення безпосередньо-корисного результату через стимуляцію 

рухових якостей (сили, швидкості, витривалості), східна ж оздоровча філософія орієнтована на 

поліпшення загального стану організму, гармонізацію його з навколишнім середовищем. 

Встановлено, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема 

збереження здоров’я особистості набуває особливої значущості у зв’язку із різким погіршенням 

стану здоров’я молоді. Однією із ключових компетентностей людини, які мають бути 

обов’язково сформованими у кожної особистості для її повноцінної життєдіяльності й 

життєтворчості, визнається здоров’язбережувальна компетентність. Вона розглядається як 

основа буття людини, де основним є усвідомлення важливості здоров’я, здорового способу 

життя. 
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Исследованы философские обоснования образовательных парадигм – основные 

проблемы, цели и задачи современного образования. Проанализирована проблема 

необходимости институционализации образования. Образование рассмотрено в 

качестве фундамента для осуществления человеком своих прав и важнейший фактор 

развития и усиления интеллектуального потенциала современного общества. Изучены 

возможности его развития, выяснения основных идей и ценностей. Предложены 

варианты преодоления кризиса образованной парадигмы. 

Ключевые слова: институционализация, образование, философия образования. 

 

В конце XX – начале XXI вв. исследователи начинают рассматривать образование 

как одну из важнейших сфер общественной жизни. Образование становится 

фундаментом для осуществления человеком своих прав и рассматривается как 

важнейший фактор развития и усиления интеллектуального потенциала нации, 

гарантирующего ее самостоятельность и конкурентоспособность на международной 

арене. Такое понимание образования находит свое отражение в различных отраслях 

современной гуманитаристики. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью общества повышать 

уровень развития сферы образования, отвечающий вызовам современности. Ведь именно 

в этом состоит основное стратегическое условие развития современного общества. 

Качественное образование способствует формированию устойчивой политической 

культуры и конструктивному преодолению социальных противоречий, является одним из 

базовых условий создания и приумножения «человеческого капитала» как ключевого 

ресурса развития социума в условиях экономики, основанной на знаниях 

В развитых странах мира национальная система образования рассматривается как 

важнейшая составляющая, предопределяющая процветание, безопасность и будущее 

страны, как стратегически важная сфера общественного бытия, как главный фактор 

развития и усиления интеллектуального потенциала нации, ее самостоятельности и 

международной конкурентоспособности в условиях глобализации. «Продолжающаяся 

глобализация, несущая в себе мощнейшие интегративные процессы, таит в себе как 

огромные преимущества, так и невиданные ранее опасности подавления национальных 
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культур и традиций. Особая роль в этом процессе принадлежит образованию, фактору, 

позволяющему стране, с одной стороны, вписаться в интегративные тенденции и не 

отстать от развитых стран, с другой ‒ не утратить свое национальное своеобразие» [8, 

с. 14]. 

Цель исследования: попытка решения актуальных проблем образования при 

помощи ресурсов философии образования. Эти проблемы касаются образования, как 

части системы ценностей общества, его качества на различных уровнях образовательной 

деятельности, и специфики взаимодействия субъектов, вовлеченных в практику 

образования. 

Теоретизация проблем образования, интерес к философскому обоснованию 

образовательных парадигм резко возросли в связи с констатацией кризиса мирового 

образования и национальных образовательных систем. Среди главных характеристик 

этого состояния исследователи называют неудовлетворенность качеством 

образовательного процесса практически всех его участников, консервативность 

образовательных институтов, разрыв между уровнем подготовки специалистов и 

потребностями общества [3, с. 141-157]. В сфере образования стали заметны острые 

противоречия между приоритетами государственной политики, с одной стороны, и 

потребностями общества и личности – с другой. Все ведущие страны мира столкнулись с 

тем, что возрастающий спрос на образование в различных формах сопровождался 

значительным снижением уровня образованности граждан, а массовость образования 

обернулась снижением его качества. Требования образовательных стандартов 

ориентируют учебный процесс на «среднего» обучающегося и не могут учесть 

индивидуальности человека. В сфере образования субъект сталкивался с постоянным 

ростом объема информации на фоне снижающегося освоения учебного материала, с 

противоречивыми установками на подготовку к узконаправленной деятельности и 

одновременно с требованиями широкого базового образования. 

Возникает философский вопрос о том, как мы оцениваем это состояние: как 

кризисное, но временное и нуждающееся в поиске путей преодоления или признаем его 

«нормальным» состоянием учимся адаптировать социум к постоянным метаморфозным 

процессам. Украинское образование столкнулось с рядом трудностей, в основе которых, 

с философской точки зрения, кроется проблема, при которой неопределенность в 

постановке целей при реформировании «сверху» привела к отсутствию четкого 

представления о том, к какому результату реформы могут привести. На фоне 

мировоззренческих трудностей, которые проявились в отсутствии основания 

преобразований, особую остроту приобрели вопросы об ответственности и 

государственных гарантиях в образовательной сфере. Однако эти трудности 

сопровождались значительным увеличением спроса на образование как услугу, ростом 

платного образования в стране. 

Интерес научной и широкой общественности к проблемам философии образования 

наиболее ощутимо проявился в Украине в начале 90-х гг. XX в. Определяя суть 

наблюдаемого в те годы в сфере образования кризиса, В.В. Давыдов и В.П. Зинченко 

указали на две составляющих: с одной стороны, образование не всегда поднимается даже 

до уровня технократического мышления, которое обладает некоторыми достоинствами, с 

другой – оно утрачивает культурный, нравственный, личностный, предметно 

содержательный и предметно-деятельностный контекст и смысл [4, c. 7]. В эти годы 

многие исследователи и публицисты считали, что кризис советского образования и 

советской педагогики вызван общим кризисом политической системы. Позднее стало 

ясно, что он является частью цивилизационного кризиса культуры и образования. Анализ 

показывает, что кризис образования, как глобальный, так и национальный, протекает по 

трем основным направлениям : 

1) кризис в духовной сфере как потеря ценностной ориентации, приводящий к 

разрыву образования и культуры; 
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2)  кризис компетентности современных людей и специалистов, приводящий к 
отставанию способности человека справляться с изменениями в окружающем его мире; 

3)  кризис предметности образования, его целей и установок, выражающийся в 
несоответствии содержания, форм и методов обучения насущным и неукоснительным 
требованиям постиндустриальной эпохи, вызванным новыми технологиями [2, с. 45-48]. 

Философские проблемы образования в связи с этим выдвигаются в современной 
философии на одну из ведущих позиций. Особенность современного обращения 
философии к образованию состоит в том, что если ранее сфера образования была 
приложением неких философских концепций, то сегодня философия образования как 
самостоятельный раздел философского знания синтезирует подходы различных 
философских позиций, опираясь на системное осмысление новых реалий образования в 
современном динамичном информационном научно-техническом обществе, на 
выявление философского единства ценностных, институциональных, процессуальных и 
результативных аспектов об-разования, понятого как особый целостный объект. 

Однако процесс концептуального оформления предметного поля философии 
образования пока не завершен. С конца XX в. ведется дискуссия по определению 
предмета философии образования, ее места в системе философского знания, с одной 
стороны, и взаимоотношений с педагогической теорией и практикой – с другой [1, с. 50]. 

В настоящее время философия образования – это развивающаяся самостоятельная 
область научных знаний, предметом которой стали наиболее общие основания 
образования, его развития и функционирования. В философии образования раскрываются 
связи наиболее широких представлений о мире, обществе и человеке с педагогической 
действительностью [6]. Для отражения этих связей стала необходима специальная 
отрасль философии, способная выявить исходные культурные ценности, необходимые 
для образования современного человека, для формирования его мировоззренческих 
установок, для социализации и личностного становления индивида в условиях 
современного общества. 

Современная философия образования представляет собой область 
междисциплинарных исследований, главным принципом и условием ее построения и 
развития является взаимодействие смежных научных дисциплин. Многообразие форм 
взаимоотношений философии и образовательного знания помимо собственно 
педагогических дисциплин включает смежные с педагогикой эмпирико-аналитические 
науки – психологию, социологию, медицину, биологию и т.п., гуманитарные 
дисциплины – культурологические, исторические, политологические, правовые, а также 
научное знание – опыт и ценностные ориентации личности и – last, but not least – идеи 
общей философии, которые преломляются в дискурсе философии образования [9, с. 39]. 
Междисциплинарность предполагает не соединение отображений каждой наукой своего 
предмета, относящегося к некоему единому объекту, а нахождение способов интеграции 
знания о предметах каждой науки в едином знании о мире (на понятийном и 
методологическом уровне), которая предполагает их системное объединение. Наиболее 
приемлемой структурной единицей этого объединения может быть общая проблема, с 
помощью которой различные дисциплины синтезируют результаты познавательных 
практик [10]. Таким образом, постановка проблемы является, по сути, способом 
организации знания. В его рамках эти знания взаимодействуют, а не противоречат друг 
другу. Философия образования призвана раскрыть основания образования как 
социокультурного феномена, его функции как социального института воспроизводства 
определенного типа человеческой субъективности. 

Философские знания, составляющие содержание философии образования, 
необходимы для понимания и объяснения ключевой проблемы – структуры образования 
человека, в том числе путем ее сопоставления со структурой социальной реальности и 
координатами индивидуального бытия человека [12, с. 77-82]. Согласно Гегелю развитие 
культуры и социума базируется на взаимодействии двух процессов, лежащих в основе 
образования: с одной стороны, это подъем индивида к общему опыту и знанию («Человек 
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не бывает от природы тем, кем он должен быть» [5, с. 25]), с другой – субъективизация 
всеобщего опыта и знания в единичных формах «Я» и самосознания. М. Хайдеггер, в 
свою очередь, подчеркивал, что «…образование есть состояние человека, 
соответствующее некоему образцу, и в этом случае можно говорить о некоем «конечном» 
результате развития человека. Но это процесс, характеризующийся своей 
незавершенностью, постоянным формированием, динамикой и развитием» [11, с. 483-
484]. «Конечно, осмысление всегда только еще предварительно, оно требует больше 
терпения и оно беднее, чем ранее культивировавшаяся образованность, по отношению к 
своей эпохе. Но в нищете осмысления – обещание богатства, чьи сокровища светятся в 
блеске того бесценного, которое никогда не дает просчитать себя» [11, с. 349]. 

Императив институционализации философии образования как важнейшего 
направления предметного поля социальной философии возник именно в конце XX в. как 
отражение синтетической образовательной революции, «знаменующей собой 
становление образования как важнейшего социального института, социогенетического 
механизма опережающего развития общественного интеллекта (совокупного интеллекта), 
смену образовательно-педагогических формаций (образовательно-педагогическая 
формация просвещения и образовательных услуг, производства «частичного человека» 
сменяется образовательно-педагогической формацией образовательного общества, 
производства всесторонне гармонично развитого, универсального, творческого, 
«целостного человека», «хомо креатора»)» [10, с. 87]. 

Изменение, современного философского образования, открытие подготовки по 
целому ряду междисциплинарных, практически ориентированных философских 
специализаций не только отражают объективные тенденции развития философского 
знания, но и являются результатом переосмысления академическим сообществом 
предназначения философского знания в новых социально-экономических условиях, 
стремлением к сочетанию традиций фундаментального образования и образовательных 
инноваций [7, с. 15]. Инновационные структурные элементы в системе философского 
образования ориентированы на интеграцию, анализ и поддержку альтернативных 
методик решения проблем и моделей принятия решений. Формирование таких 
инновационных структурных элементов в системе философского образования связано с 
институционализацией преображений в высшем образовании. 

Итак, инстуционализация образования формулирует новые идеалы образованности 
современного человека, формирует общее представление о целях и задачах образования. 
Философский анализ состоит из создания принципов образования, которые 
рассматриваются в определенной социально-экономической реальности, а также 
исследования возможности его развития, выяснения основных идей и ценностей.  
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У статті досліджено методичні аспекти формування математичної компетентності 

учнів з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Проаналізовано літературні джерела з 

проблеми дослідження. Виявлено, що хімічний експеримент є засобом формування і розвитку 

математичної компетентності учнів з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Ключові слова: математична компетентність учнів з хімії, хімія, загальноосвітні 

навчальні заклади, формування, хімічний експеримент. 

 

Одним із пріоритетних напрямів реформування освітньої системи України є 

компетентнісна стратегія. Тому завдання сучасної школи – виховання компетентної 

особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, 

а й уміє адекватно у відповідних умовах застосовувати знання й уміння. А це актуалізує 

проблему формування компетентностей учнів. 

Аналіз літературних джерел з проблеми компетентнісного підходу засвідчує, що 

загальнопедагогічні аспекти формування компетентностей школярів досліджують вітчизняні та 

зарубіжні вчені як Н. Н. Бібік, С. П. Бондар, В. В. Гузєєв, О. В. Овчарук, О. Я. Савченко, 

А. В. Хуторськой, С. Є. Шишов та інші. Компетентнісний підхід в методиці навчання хімії 

досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені-методисти як О. М. Бабенко, Л. П. Величко, 

О. С. Габриелян, А. К. Грабовий, І. А. Гурняк, О. С. Заблоцька, І. В. Родигіна, М. М. Савчин, 

М. М. Шалашова та інші. Методисти, як і дидакти, досліджують окремі аспекти проблеми – 

ключові та предметні компетенції, їх суть та структуру. Дослідники пропонують методи 

визначення рівнів предметних еомпетенцій, розробляються засоби вимірювання компетенцій 

учнів з хімії. Робляться спроби визначення можливих способів упровадження компетентнісного 

підходу до формування експериментальних умінь і навичок з хімії. Водночас проблема 

використання навчального хімічного експерименту щодо формування компетентностей учнів з 

хімії потребує подальших досліджень. 

В Державному стандарті базової і повної загальної освіти зазначається, що 

«компетентність – набута в процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається зі 

знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці» 

[3, с. 2]. А. В. Хуторськой розглядає компетентність як сукупність особистісних якостей учнів 

(ціннісно-смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його 

діяльності в певній соціально й особистісно значимій сфері [4, с. 63-64]. Згідно зі специфікою 

змісту освіти А. В. Хуторськой пропонує трирівневу ієрархію компетентностей: 1) ключові – 

належать до загального (надпредметного) змісту освіти; 2) загальнопредметні (метапредметні) 

– належать до певного кола предметів освітніх галузей; 3) предметні, які формуються під час 

вивчення окремих предметів [7, с.56]. Ми ж зосередимо увагу на ключових компетентносях. 

Ключова компетентність – це «спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) 

особистості, що дає їй можливість ефективно діяти в різних сферах життєдіяльності» [3, с. 2]. 

З літератури відомо чимало груп компетентностей, що їх відносять до ключових. Не 

повторюватимемо всі відомі варіати, неодноразово висвітлені в літературі, зосередимось на 

переліку, розробленому вітчизняними науковцями і визнананому як нормативний, оскільки він 

увійшов до оновлених навчальних програм для основної школи. До ключових компетентностей 

(разом їх 10) належать: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою; 

математична компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; 
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інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і 

підприємливість; соціальна та громадянська компетентності; обізнаність та самовираження у 

сфері культури: екологічна грамотність і здорове життя [2, с. 2-3]. 

Формування ключових компетентностей потребує залучення різноманітних навчальних 

ресурсів. Крім підручників і посібників оновленою програмою визначені такі навчальні 

резерви: навчальні завдання (у тому числі літературні контекстні, кількісні та якісні задачі), 

навчальне обладнання і матеріали, засоби унаочнення, електронні освітні ресурси, навчальні 

проекти, тренінги, інформаційні й аналітичні матеріали, науково-популярна і художня 

література, мистецькі твори, інші медійні твори й друковані джерела тощо. 

І. В. Родигіна [5], С. Є. Шишов [8] пропонують формування ключових компетентностей 

учнів проводити на діяльнісній основі – через діяльність вчителя та учнів. Діяльність головних 

суб’єктів педагогічного процесу в контексті реалізації компетентнісного підходу до навчання 

зазнає певних змін. Нові акценти в діяльності вчителя пов’язані з перерозподілом пріоритетів 

його функцій від інформаційної до організаторської, консультативної, управлінської. Учитель 

має бути не «транслятором» інформацій, а організатором діяльності, спрямованої на виконання 

навчальних завдань. Змінюються і акценти в учнівській діяльності, вона має бути 

різноманітною, активною, творчою, передбачати самостійну та самоосвітню роботу [5, с. 35]. 

Мета дослідження полягає у висвітленні теоретико-методичних засад використання 

хімічного експерименту щодо формування математичної компетентності учнів під час 

вивчення хімії в загальноосвітніх навчлаьних закладах. 

Оновлені програми з хімії (2017) розкривають предметний зміст ключової 

компетентності і навчальні ресурси для її формування [6]. Так, математична компетентність 

учнів з хімії включає: 1) уміння: застосовувати математичні методи для розв’язування завдань 

хімічного характеру; використовувати логічне мислення, зокрема, для розв’язування 

розрахункових і експериментальних задач, просторову уяву для складання структурних формул 

і моделей речовин; будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, складати моделі хімічних 

сполук і процесів; 2) ставлення: усвідомлювати необхідність математичних знань для 

розв’язування наукових і хіміко-теоретичних проблем; 3) навчальні ресурси: навчальні 

завдання та виконання обчислень за хімічними формулами і рівняннями реакцій; 

представлення інформації в числовій чи графічній формах за результатами хімічного 

експерименту та виконання навчальних проектів. 

Конкретизуємо діяльність вчителя хімії щодо формування математичної компетентності 

учнів з хімії за допомогою навчального хімічного експерименту. На основі аналізу оновлених 

програм та підручників з хімії нами виокремлено навчальні ресурси щодо формування 

математичної компетентності учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних 

закладах: 1) формування та вдосконалення вмінь учнів виготовляти розчини з масовою часткою 

розчиненої речовини; 2) розв’язування експериментально-розрахункових задач; 3) навчально-

дослідні завдання. Формування вмінь виготовляти розчини з певною масовою часткою 

розчинюваної речовини проводиться у 7 класі під час вивчення теми «Вода» [9, с. 161-163]. 

Виготовлення розчину. Перед виготовленням розчину здійснюють обчислення маси 

розчиненої речовини та об’єму розчинника. Перш ніж виготовити розчин солі з певною 

масовою часткою розчиненої речовини, що перебуває в твердому агрегатному стані, необхідно: 

1. Обчислити масу розчиненої речовини і масу розчинника; 2. Зважити розчинену речовину; 

3. Перенести її у стакан; 4. Відміряти необхідний об’єм розчинника – води; 5. Добавити воду до 

розчиненої речовини; 6. Перемішати компоненти до утворення гомогенного розчину. 

Для виготовлення розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини потрібні: 

речовина для розчинення, розчинник, посудина для виготовлення розчину, скляна паличка, 

терези, різноважки, мірний посуд. Розглянемо це на конкретному прикладі. 

Завдання. Виготовити розчин кухонної солі (натрій хлориду) масою 150 г із масовою 

часткою розчиненої речовини 20%. Скористаємося зазначеною раніше послідовністю дій як 

алгоритмом виготовлення розчину. 
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Дано: 

m(р-ну NaCl) =150 г 

w(NaCl) = 20% 

Розв’язування 

1. Обчислити масу кухонної солі, необхідної для приготування 

розчину: 

m(NaCl) – ? 

m(H2O) – ? 
%100

)(

)(
)( 




NaClнурm

NaClm
NaClW  

 

%100

)()(
)(

NaClWNaClнурm
NaClm


  

 

г
г

NaClm 30
%100

%20150
)( 


  

2. Обчислити масу води, необхідної для приготування розчину: 

m(р-ну NaCl) = m(H2O) + m(NaCl) 

m(H2O) = m(р-ну NaCl) – m(NaCl) 

m(H2O) = 150 – 30 = 120 (г) 

3. Обчислити об’єм води, необхідний для виготовлення розчину: 

мл
млг

г

OH

OHm
OH 120

/1

120

)(

)(
)(

2

2
2 


  

4. Зважити сіль масою 30 г.; 5. Помістити сіль у стакан місткістю 150 мл.; 6. Відміряти 
мірним циліндром воду об’ємом 120 мл.; 7. Добавити воду до кухонної солі; 8. Перемішати 
суміш кухонної солі та води скляною паличкою. 

Вдосконалення набутих вмінь проводиться на практичній роботі 5 «Виготовлення водних 
розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин». Експериментально-
розрахункові задачі передбачають проведення розрахунків за хімічними формулами та 
рівняннями з наступними експериментальними вимірюваннями, за допомогою яких 
розкриваються не лише якісні, а й кількісні харакетристики хімічних явищ. Розглянемо це на 
конкретних прикладах. 

Задача 1. Визначте за допомогою терезів масу натрій хлориду, узятого кількістю 
речовини 0,3 моль. Розв’язування задачі базується на використанні математичного виразу 

поняття кількість речовини: 
M

m
 . Користуючись цим виразом обчислюють масу натрій 

хлориду, а потім – відважують її на терезах. 
 

Дано: 

λ(NaCl) = 0,3 моль 

Розв’язування 

1. Обчислити масу натрій хлориду кількістю речовини 0,3 моль: 

m(NaCl) – ? 

)NaCl(M

)NaCl(m
)NaCl(   

m(NaCl) = M(NaCl) ∙ λ(NaCl) 

m(NaCl) = 58,5 г/моль ∙ 0,3 моль = 17,55 г 

2. Зважити на терезах натрій хлорид масою 17,55 г. 

Задача 2. Добудьте барій сульфат реакцією обміну і виділіть його із суміші. Знайдіть масу 

кожної з вихідних речовин, узятих для добування барій сульфату кількістю речовини 0,5 моль. 
 

Дано: 

Na2SO4, BaCl2 

λ(BaSO4) = 0,5 моль 

Розв’язування 

1. Налити в пробірку розчин натрій сульфату об’ємом 1,5 см
3
 і 

додати такий саме за об’ємом розчин барій  

m(Na2SO4) – ? 

m(BaCl2) – ? 

хлориду. Випадає білий осад барій сульфату. 

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl 
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2. Відфільтрувати білий осад барій сульфату. 

3. Обчислити за рівнянням реакцій кількості речовин вихідних сполук: 

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl 

λ(BaSO4) + λ(BaCl2) = λ(Na2SO4) = 0,5 моль 

4. Обчислити маси реагентів: 

m(Na2SO4) = M(Na2SO4) ∙ λ(Na2SO4) 

m(Na2SO4) = 142 г/моль ∙ 0,5 моль = 71 г 

m(BaCl2) =M(BaCl2) ∙ λ(BaCl2) 

m(BaCl2) = 208 г/моль ∙ 0,5 моль = 104 г 

 

Задача 3. Добудьте купрум(ІІ) оксид із малахіту й обчисліть його вихід від теоретичного. 
 

Дано: 

Cu2(OH)2CO3 

Розв’язування 

1. Провести теоретичне обчислення 

ε(CuO) – ? Cu2(OH)2CO3 2CuO + H2O + CO2 

M[Cu2(OH)2CO3] = 222 г/моль; M(CuO) = 80 г/моль 

2. Позначити: m[Cu2(OH)2CO3] = a г; m(CuO) = b г 

3. Обчислити кількість речовини малахіту: 

)(
222

])([ 322 моль
a

M

m
COOHCa   

4. Обчислити теоретичну кількість речовини купрум(ІІ) оксиду: 

х
a

:
222

2:1   

моль
aa

CuOх
111222

2
)(   

5. Обчислити теоретичну масу купрум(ІІ) оксиду: 

)(
111

80

111
.80)()()( г

а
моль

а
мольгCuOCuOMCuOm    

6. Обчислити вихід купрум(ІІ) оксиду: 

%100
)(

)(
)(

.

.


CuOm

CuOm
CuO

теор

практ
  

%100
80

111
%100

111

80
)( 

a

b

a

b
CuO  

Проведення експерименту: а) зважити порцелянову чашку на терезах; б) насипати в 

чашку вибраний зразок малахіту; в) зважити чашку з малахітом; г) обчислити масу вибраного 

зразка малахіту – а г; д) прожарити порцелянову чашку з малахітом; е) охолодити порцелянову 

чашку з купрум(ІІ) оксидом; є) зважити порцелянову чашку з купрум(ІІ) окидом; ж) обчислити 

практичну масу купрум(ІІ) оксиду b г; з) обчислити вихід купрум(ІІ) оксиду: 
 

%100
80

111
)( 

a

b
CuO  

 

Навчально-дослідні експериментальні завдання. Навчально-дослідні завдання – це 

завдання, в процесі виконання яких учні здобувають нові знання, невідомі раніше їм. 

Так, під час вивчення властивостей речовин у 7 класі в темі «Початкові хімічні поняття» 

учні можуть виконати лабораторний дослід щодо визначення густини металів і сплавів. 

Лабораторний дослід. Визначення густини металів і сплавів [1, с.34]. 

Реактиви і обладнання: алюміній і мідь (дріт), металевий штатив з лапкою, бюретка 

місткістю 25мл, тонкі нитки, ваги з різноважками. 

t° 
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Техніка виконання. 

Підготуйте таблицю для записування даних досліду (табл.1). 

Таблиця 1 

Визначення густини металу 
Назва металу (сплаву) Маса металу (сплаву) г Об’єм зразка металу (сплаву) мл Густина металу (сплаву), г/см2 

    

 

Зважте зразки металів та їх сплавів з точністю до 0,01 г. Дані запишіть у таблицю. 

Закріпіть бюретку в лапці штатива, заповніть її водою так, щоб рівень води під час 

занурення металу (сплаву) не піднімався вище останньої поділки. Прив’яжіть нитку до зразка 

металу або сплаву і занурте його у воду. За різницею рівня води в бюретці до і після занурення 

визначте об’єм зразка та запишіть у таблицю. За визначеними масою та об’ємом зразка 

обчисліть густину досліджуваного металу (сплаву) за формулою: ρ = m/V. 

Ужитковий експеримент. Визначення умісту крохмалю в картоплі. 

Реактиви та обладнання: дві сирі картоплини, тертушка з дрібними отворами, 

кристалізатор, шпатель, порцелянова пластинка, ваги з різноважками. 

Техніка виконання. 

Спочатку на терезах зважують дві миті картоплини, масу записують в таблицю. Потім 

картоплю подрібнюють на тертушці у кристалізатор. Додають холодну воду, добре промивають 

подрібнену масу і віджимають її. У воді залишається білий порошок крохмалю. Воду зливають, 

крохмаль переносять на порцелянову пластинку для висушування на повітрі. Висушений 

крохмаль зважують на терезах, масу записують в таблицю і обчислюють уміст крохмалю в 

картоплі (табл.2). 

Таблиця 2 

Уміст крохмалю в картоплі 
№ 

п/п 

Сорт картоплі Маса двох картоплин, г Маса крохмілю, г Масова частка крохмалю в картоплі, % 

     

 

Теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми дослідження виявив, що проблема 

компетентнісного підходу в навчальному процесі ЗНЗ є актуальною, проте недостатньо 

дослідженою. Ключові компетентності – це комплекс характеристик (якостей) особистості, що 

дає їй можливість ефективно діяти в різних сферах життєдіяльності. Чільне місце в навчанні 

хімії в ЗНЗ відіграє математична компетентність. Одним із чинників формування математичної 

компетентності є навчальний хімічний експеримент. Сформовані якості учні виявляють у 

процесі самостійного розв’язування навчальних і життєвих проблем та ситуацій. 

Подальші дослідження вбачаємо у вивченні рівнів сформованості ключових 

компетентностей учнів під час вивчення хімії в ЗНЗ. 
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2. Величко Л. Компетентнісний і «зунівський» підходи в навчанні : порівняння ознак / Л. Величко // Біологія і хімія в рідній 

школі. – 2017. – № 4. – С. 2-5. 

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – №3. – С.2-11. 
4. Практикум по дидактикам и методикам обучения / А. В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с. 

5. Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів / І. Родигіна // Біологія і хімія в школі. – 2005. – 
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6. Хімія : 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017. № 804 [Електронний ресурс]. 
7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции. Технология конструирования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – 

№5. – С.55-61. 

8. Шишов С. Е. Мониторинг качества образования в школе / С. Е. Шишов, В. А. Кальней. – М.: Педагогическое общество России. 
– 1999. – 320 с. 
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ТЕОРІЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ АДАМА СМІТА І СУЧАСНІСТЬ 

 

Розглядується і аналізується праця видатного шотландського науковця А. Сміта 

«Теорія моральних почуттів», в якій автор, відомий широкому загалу дослідників як класик 

англійської буржуазної політекономії ХVІІІ ст., водночас постає перед читачами і як 

видатний філософ-мораліст. Метою даної статті є доведення до читача думки про те, що 

вказана філософська праця А. Сміта є водночас хрестоматією в області морально-етичних 

питань не тільки в минулому, а й для сучасності. Завдання статті полягає перш за все у 

всебічному розкритті вихідного почуття у вченні А. Сміта про мораль – почуття симпатії, а 

також похідних від нього почуттів.  

Ключові слова: мораль, моральна філософія, моральні почуття, симпатії, пристрасті, 

пристойність, економічна теорія (політекономія).  

 

Широкому колу читачів шотландський науковець Адам Сміт (1723-1790) відомий перш 

за все як видатний економіст, фундатор ринкової економіки, представник так званої англійської 

класичної буржуазної політичної економії [1, с. 161-201; 2]. Всесвітню славу А. Сміту принесла 

його знаменита праця «Дослідження про природу й причини багатства народів» [2], де автор 

постає перед читачами одним з творців «трудової теорії вартості» – «наріжного каменю» 

вказаної течії в економічній теорії. Проте знаменита економічна праця А. Сміта мимовільно 

доволі тривало «відтіняла» від читачів не менш знаменну постать цього науковця як видатного 

філософа-мораліста, яким він перед нами постає в своєму оригінальному етичному творі 

«Теорія моральних почуттів» [3; 4]. Книга А. Сміта «Теорія моральних почуттів» [3; 4] вперше 

була опублікована в 1759 р. і за життя науковця загалом витримала шість видань – в 1759, 1761, 

1767, 1774, 1781, 1790 рр. [5]. Вчення А. Сміта про мораль розпочинаєтья з пояснення 

вихідного його почуття – симпатії та його впливу на відносини поміж людьми [5], що є 

предметом й завданням дослідження в даній статті. 

А. Сміт показує, як розрізняються симпатії людей до кожного з типу пристрастей і як це 

співвідноситься з загальноприйнятним розумінням пристойності [5], поділяючи самі пристрасті 

на декілька типів, про що мова піде надалі. Перші переклади книги А. Сміта («The Theori of Moral 

Semtiments») на іноземні мови – французьку та німецьку були здійснені відповідно в 1764 та 1770 

рр. Російською мовою перший і допоки єдиний повний переклад книги виконав Петро Бібіков в 

1868 р. [5]. «Повторне видання перекладу було здійснено в 1895 році, а в 1997 для останнього 

видання книги Олександр Грязнов звірів переклад Бібікова з англійським текстом академічного 

зібрання творів Сміта і серйозно його переробив» [5]. Загалом праця А. Сміта «Теорія моральних 

почуттів» складається з семи частин з яких перша, друга, шоста й сьома складаються з відділів, а 

відділи – з глав (розділів). Поділ тільки на глави має третя частина, в той час як четверта та п’ята 

викладені цільно [7]. При цьому слід зауважити, що, як слідує з передзвідомлення А. Сміта до 

останнього видання книги «Теорія моральних почуттів», зробленого ним за декілька тижнів до 

власної смерті, ним в це саме видання були внесені суттєві змінення (зокрема, в тому числі, й до 

третього відділу першої частини) [3, с. 1]. Тому дана публікація, зроблена на основі аналізу саме 

останнього видання праці А. Сміта, здійснена з урахуванням цих змінень.  

З метою якнайповніше відтворити понад аніж через два з половиною сторіччя знайомство 

з філософською спадщиною А. Сміта актуально ознайомитися з цією фундаментальною 

науковою філософською працею великого вченого, в якій, водночас, розкривається чимало 

питань й з області психології в поведінці людини, що важливо враховувати в навчальному 
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процесі при вивчені вказаних навчальних дисциплін. 

Симпатіями або співчуттями А. Сміт вважає здатності одних людей розділяти які б то не 

було відчування за інших людей [5]. «Ці відчування характерні для будь-кого, яку б степінь 

егоїзму ми не передбачили в людині. Вища степінь моральної досконалості для Сміта – 

виражати своє співчуття іншим і забувати самого себе, обмежувати наскільки можливо 

особистий егоїзм і віддаватися поблажливій симпатії до інших. В той же час він визнає, що 

досягнення морального ідеалу виключно рідкісне з-за людської слабкості й судити про вчинки 

приходиться не по відношенню до ідеалу, а по відношенню до вчинків інших людей» [5]. 

Останнє видання праці А. Сміта «Теорія моральних почуттів» вийшло з друку в 

доопрацьованому вигляді в 1790 р. вже після видання його фундаментальної економічної праці 

«Багатство народів» (1776), в якій автор, керуючись методом наукових абстракцій, виходячи з 

філософії Гельвеція, яку розвинув притаманно до політекономії, за вихідну категорію, що 

призводить до розвитку ринкових процесів в суспільстві, брав егоїстичний інтерес людини [1, 

с. 172-173; 2, с. 91]. Втім, як пише А. Сміт на початку першої частини праці «Теорія моральних 

почуттів» (яка називається «По пристойність, властиву нашим вчинкам»), не дивлячись на 

егоїзм людини як такої (тобто живої істоти) «нам доволі часто доводиться страждати 

стражданнями іншого» [4, с. 6] (перш за все – людинолюблячим, проте в тій чи іншій мірі – й 

іншим, включаючи навіть злодіїв та інших порушників громадських законів[4, с. 6]). Науковець 

«думав пояснити всі почуття і вчинки людини по відношенню до інших людей її здатністю 

«влізати в їхню шкіру», силою уяви ставити себе на місце інших людей і відчувати за них» [1, 

с. 169], навіть коли подібні відчуття торкалися б фізичних страждань (скажімо, по відношенню 

до повішеної людини [4, с. 6]). Здатність силою уяви відчувати співпереживання за 

страждаючих людей, на думку А. Сміта, породжує співчуття (особливо – до людей вражених 

фізичними вадами в силу будь-яких обставин та причин [4, с. 7]). Втім те ж саме торкається 

стосовно успіхів чи невдач (по життю) людей, за яких ми переживаємо. Силою уяви ми можемо 

радіти за успіхи не тільки безпосередньо рідних і близьких нам людей, а й, скажімо, за героїв 

улюблених романів. Водночас обурюємося проти негідників та їхніх вчинків [4, с. 7].  

Такі відчуття за когось за А. Смітом виражаються словами «жалість», «співстраждання», 

«симпатія», «печаль», «радощі». Симпатія (чи антипатія) при цьому може проявлятися й 

миттєво в силу різних причин. Наприклад, при спостереженні прояву ярості з боку однієї 

людини по відношенню до іншої, ми, виходячи з емоцій, нерідко проявляємо співчуття до того, 

проти кого ця ярість спрямована (бо нам здається, що саме об’єкт ярості потрапив у небезпечне 

становище). Однак, якщо нам попередньо невідомі причини ярості та не зроблений їхній аналіз, 

наша симпатія (чи антипатія) не завжди можуть відповідати правильному вияву правоти чи 

неправоти як тої людини, що проявляє ярість, так й тої, на яку ця ярість спрямована [4, с. 7]. 

Причина, на думку А. Сміта, полягає в тому, що «загальна уява про образу не збуджує в нас 

ніякої симпатії до гніву ображеного» [4, с. 8].  

Аналізуючи почуття печалі й радощів А. Сміт писав: «Якщо достатньо навіть зовнішніх 

проявів печалі й радощів, щоб ми самі відчували до деякої степені те чи інше, то це 

пояснюється тим, що вони збуджують у нас загальну уяву про добро чи зло, відчуваєме 

людиною, яка знаходиться перед нашими очима; одного цього вже вистачає, щоб ми розділяли 

їх в більшій чи меншій степені» [4, с. 8]. «Саме наше співчуття до чужого горя чи до чужої 

радощі – продовжує автор – вельми слабке, допоки нам невідомо, чим вони викликані» [4, с. 8]. 

Для того, щоб таке співчуття стало сильнішим потрібне сприйняття ситуації (зокрема, отримана 

відповідь на запитання «Що з Вами?» дасть більше інформації до співчуття аніж просто 

сприйняття пристрастей; до цього ж моменту ми маємо лише «цікавість» та «смутну» 

прихильність [4, c. 8]).  

Надалі А. Сміт силою уяви переходить до аналізу таких відчуттів як «безсоромність», 

«грубість», «неспокій» , «безпорадність». Безсоромність чи грубість, як вважає А. Сміт, 

призводить до почервоніння з боку інших людей по відношенню до того, хто ці відчуття 

виявляє (хоча самі безсоромники чи грубіяни свою поведінку за непристойність можуть і не 

вважати [4, c. 8]). Найгірше, за А. Смітом, – втрата розуму (проте той, хто його втратив за це не 
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переживає, а переживають інші, небайдужі до божевільного, бо уявляють себе на його місці [4, 

c. 8]).  

Такі почуття як «неспокій» та «безпорадність» А. Сміт пов’язує з переживанням матері 

по відношенню до немовля-дитини. «Неспокій матері за немовля, що на її думку знаходиться в 

«безпорадному» становищі (так вона уявляє, бо немовля не може ще виразити свої почуття), а 

насправді може бути, що його страждання й невеликі або як такі відсутні» [4, c. 9]. 

Завершується глава про симпатії розкриттям вияву про людські співчуття. «Ми 

проникаємо співчуттям – пише А. Сміт – навіть до мертвих й при цьому не звертаємо уваги на 

дійсно важливу сторону їхнього становища: на страшну вічність, очікуєму їх» [4, c. 9]. На 

думку вченого, силою уяви живі відчувають за мертвих те, що мали б на їхньому місці. Звідси в 

живих виникає страх смерті як страх невідомого [4, c. 9]. Остання обставина дає підстави взяти 

під сумнів думку, поширюєму в матеріалістичні часи, про нібито антирелігійність А. Сміта, 

зокрема, відомого дослідника в області історії економічних вчень А.В. Анікіна, який написав 

про А. Сміта слідуюче: «…відхиливши релігійну мораль та «вроджене моральне почуття», він 

поставив на їхнє місце інший абстрактний принцип – «принцип симпатії» [1, c. 169]. Насправді 

ж, як бачимо як з усього вищевикладеного матеріалу, так як і побачимо з матеріалу, що 

подаватиметься нижче, А. Сміт ні в якому разі принаймні не виступав проти християнських 

заповідей. Це апріорі є беззаперечним фактом хоча б й тому, що усі аналізуємі в його праці 

моральні почуття саме і є такими, що випливають з цих самих християнських заповідей. 

В другій главі першого відділу першої частини своєї праці, яку А. Сміт присвятив 

задоволенню від взаємної симпатії, вчений торкаючись почуття співчуття вказує на те, що 

співчуття до нас викликає задоволення і, як наслідок, ми радіємо, а не співчуття – образу і, як 

наслідок, ми обурюємося [4, c. 9]. Співчуття, на думку А. Сміта, може виявлятися й через 

підтримку, здобрення, розташування тощо до нас з боку оточуючих. Наприклад, якщо жарт, 

висловлений людиною викликає сміх в інших, вона відчуває від цього лестощі. Якщо ж від 

сказаного жарту окрім неї ніхто не засміється, вона відчуває неприємні почуття. Звідси випливає, 

що задоволення або неприхильність інших людей відповідно посилюють чи послаблюють власне 

задоволення. Слідно, співчуття в хвилину радощів збільшує власну радість, але в хвилину горя – 

не приносить ніякої втіхи (тільки посилює тягарне відчуття). «А між тим симпатія – пише А. Сміт 

– збільшує радість та полегшує горе» [4, c. 9]. Збільшуючи радість симпатія відкриває для неї 

нове джерело. Полегшуючи горе симпатія збуджує в нашому серці єдине приємне відчуття. Тому 

з друзями ми охочіше ділимося тягарними почуттями аніж радісними [4, c. 9]. 

Тому відмова у співчутті у зв’язку з горем людини сприймається нею як сама жорстока 

образа, в той час як відмова розділити її радощі лише як прояв невігластва. Любов – приємна, 

ненависть – ні, проте коли друзі розділяють нашу ненависть до наших ворогів – нам це 

приємніше ніж коли вони розділяють нашу подяку (радість). І навпаки – якщо ми здатні в 

повній мірі поспівчувати горю нам самим приємніше ніж коли ми не змогли це зробити, в той 

час як надмірне (на наш погляд) щастя в інших може визвати в нас презирство [4, c. 10]. 

Третя і четверта глави першого відділу першої частини праці А. Сміта присвячені 

нашому схваленню відчувань інших людей, в залежності від узгодження суперечності їх з 

нашими власними відчуваннями. Головна думка автора тут полягає в тому, що ми схвалюємо 

людей внаслідок нашої симпатії до їхніх почуттів. «Схвалювати думки інших людей – пише А. 

Сміт – означає приймати їх, а приймаючи їх – означає схвалювати ці думки» [3, c. 8]. В разі ж 

нашої антипатії до почуттів людей ми отримуємо зворотні наші почуття. Як вважав А. Сміт 

«ми судимо про здібності інших людей за нашими власними здібностями. Я складаю собі 

поняття про ваш зір на підставі свого зору, про ваш слух – за моїм слухом, про ваш розум – за 

моїм розумом, про вашу злобу – за своєю власною, про вашу любов – за тою, яку сам відчуваю. 

Я не маю й не можу мати іншого засобу судити про них» [3, c. 10]. В продовження того ж 

питання науковець підкреслює велику роль дружби в моральних почуттях, перш за все почутті 

симпатії. «Ми рідко буваємо схвильовані до такої степені, – пише А. Сміт – щоб присутність 

друга хоч дещо не заспокоїла б нас. Наші страждання трохи але стихають при погляді на нього: 

ми в той же час помічаємо позицію, з котрою він дивиться на наше становище, і до деякої 
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степені починаємо розділяти його споглядання, бо дія симпатії відбувається миттєво. Ми 

очікуємо меншого співчуття зі сторони простого знайомого, ніж зі сторони Друга» [3, c. 12].  

В останній п’ятій главі першого відділу першої частини своєї праці А. Сміт писав: 

«…виражати своє співчуття іншим й забувати самого себе, обмежувати наскільки можливо 

особистий егоїзм і віддаватися поблажливій симпатії до інших являє вищу степінь моральної 

досконалості, на яку тільки здатна людська природа… Головний християнський закон веліє нам 

любити ближнього, як самого себе, а великий закон природи полягає в тому, щоб ми любили 

себе не більше, ніж ми любимо інших, або, що те саме, не більше, ніж можуть любити нас наші 

ближні» [3, c. 14]. Сказане доводить те, що, як писалося вище, А. Сміт закликає до досягнення 

вищих моральних добродій виходячи саме з християнських заповідей і ні в якому разі релігійну 

мораль не відхиляє, бо «тільки таким шляхом ми можемо досягнути того панування згоди в 

почуттях людей, при котрому пристрасті наші виявляються законними й приносять нам 

щастя» [3, c. 14].  

Підходячи до визначення добродії (добродетели) А. Сміт писав: «Лагідне 

людинолюбство, якщо воно настільки дієве й глибоке, що заслуговує назви добродії, без 

сумніву, обумовлюється такою чуттєвістю, яка взагалі рідко зустрічається серед людей… Як 

обдарованість не складає звичайної степені розумових здібностей, так й добродія не належить 

до щоденно зустрічаємої степені моральних властивостей людини. Добродія сама по собі є 

досконалість, дещо прекрасне й високе, що виходить з ряду буденного й звичайного» [3, c. 14]. 

«З цієї точки зору – продовжував автор – існує величезна розбіжність між добродією й простою 

пристойністю, між властивостями й вчинками, заслуговуючими тільки схвалення. Щоб вчинити 

пристойно, нерідко буває достатньо звичайної чуттєвості й самовладання, на які здатні самі 

звичайні люди; іноді ж не потребуються навіть такі. Таким чином, наприклад, наші звичайні 

життєві вчинки хоча й пристойні, але зовсім не заслуговують назви добродії». Цим самим А. 

Сміт показує чіткі розбіжності поміж поняттями «пристойність» та «добродія». Почуття, які є 

похідними від почуття симпатії (а саме – пристрасті) описані А. Смітом в двох заключних 

відділах першої частини його праці «Теорія моральних почуттів». До таких пристрастей 

науковець відносить: пристрасті, засновані на фізичному стані організму (голод, біль, статеве 

захоплення та ін.); пристрасті, засновані на уяві (любов, прив’язаність, хоббі та ін.); 

антисуспільні пристрасті (гнів, злоба, ненависть та ін.); суспільні пристрасті (дружба, доброта, 

співстраждання, великодушшя, взаємна повага та ін.); егоїстичні пристрасті (страждання або 

задоволення у зв’язку з особистісними невдачами чи успіхами). А. Сміт показує, як 

розрізняються симпатії людей до кожного типу цих пристрастей і як це узгоджується і 

співрозмірюється з загальноприйнятною пристойністю [5].  

Наступні частини праці А. Сміта «Теорія моральних почуттів» присвячені: друга – «Про 

вади й добродії або про вчинки, заслуговуючії нагороди, і про вчинки, заслуговуючії 

покарання», третя – «Про обгрунтування наших суджень про власні вчинки і почуття, а також 

про почуття обов’язку», четверта – «Про вплив корисності на почуття схвалення», п’ята – «Про 

вплив звичаю і моди на почуття ухвалення або неухвалення в справі моральності», шоста – 

«Про властивості добродії». Завершується праця А. Сміта частиною сьомою – «Про систему 

моральної філософії». 

На думку А. Сміта розглянена ним система теорії моральних почуттів повинна була б 

покластися в основу розуміння природних законів розвитку людського суспільства й 

враховуватися при складанні «позитивного законодавства. Можна було б також очікувати, – 

продовжував свою думку підводячи підсумки в своїй праці А. Сміт – що подібні дослідження 

привели б їх до системи природного законодавства або до теорії загальних принципів, котрі 

повинні слугувати засадою законодавства для кожного народу» [3, с. 239]. Саме в цьому і 

полягала практична значимість праці А. Сміта «Теорія моральних почуттів», бо подібна 

постановка питання не втратила свою актуальність і в сучасному світі, тим паче, що а ні до А. 

Сміта, а ні після нього ніхто не прагнув в своїх дослідженнях питань моралі і справедливості 

ув’язувати їх в єдину систему в ув’язці з єдиною системою «філософії законодавства» [3, с. 

239], оскільки принципи моралі, етики, порядності, справедливості та відпрацьовані механізми 
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їхнього втілення й дотримання повинні однаково застосовуватися в усі історичні часи для всіх 

народів і суспільств. І саме тому, не випадково, що перше слово в її назві є саме слово «теорія» 

(від грецьк. theoria – спостереження, розглядання, дослідження), тобто термін, що означає 

«система узагальненого достовірного знання» про щось [6, с. 366], термін, що за своїм 

смисловим значенням підкреслює фундаментальність тих чи інших наукових знань, виділяючи 

їх як базові, основотворюючі в кожному з усіх існуючих напрямків наукових пошукань (в 

даному разі – філософсько-етичного спрямування). Отже, теоретичні знання (з будь-якої сфери 

наукових досліджень!) вважаються завжди хрестоматійними загальнозастосовними, такими, на 

яких будується будь-яка наукова споруда, тобто наука як така. 

Сказане в повній мірі торкається і «Теорії моральних почуттів», що дає підстави вважати 

класика політичної економії А. Сміта також й класиком в області морально-етичного напрямку 

філософії. Тому, подібно до фундаментальної його праці «Багатство народів» як хрестоматії з 

політекономії, «Теорія моральних почуттів» є хрестоматією в області моральної філософії, чим 

визначається вічна значимість обох цих праць не тільки в минулому, а й для сучасності та на 

майбутнє. Тому аж ніяк не можна погодитися з дослідником економічної творчості А. Сміта 

А.В. Анікіним про те, що якби не більш пізня праця великого шотландського науковця 

«Багатство народів» [2] праця «Теорія моральних почуттів» ніколи б не обезсмертила його ім’я 

і навіть не пережила б XVIII ст. [1, с. 169]. Як бачимо розгортаємі в сучасному світі події 

(проблеми з правами людини, соціальні катаклізми тощо) вимагають повернення до перегляду 

й переосмислення творчої не тільки економічної, а й філософсько-етичної спадщини А. Сміта, в 

основі якої лежить його теорія моральних почуттів. «Його праця розкриває найважливішу роль 

моральності в суспільстві й житті людскості. Сміт переконаний, що «багатство народів» 

створюється саме тими людьми, котрі не тільки успішні (преуспевают) в практичній діяльності, 

але й наділені «високими добродіями» [7]. 

Сказане спростовує ще один стереотип (визначений дослідниками економічної спадщини 

великого шотландського науковця, в тому числі все тим же А.В. Анікіним) про А. Сміта як нібито 

творця ідеї про «homo oeconomicus» («людину економічну»), що в своїй діяльності керується нібито 

виключно тільки власними і тільки виключно егоїстичними економічними інтересами (втім тут же 

А.В. Анікін сам собі й суперечить, написавши, що поняття «homo oeconomicus» виникло дещо 

пізніше (слід, вочевидь, розуміти після А. Сміта), проте «винахідники» цього терміну нібито 

«опиралися на Сміта» [1, с. 173]). Насправді ж А. Сміт, як дійсно запроваджувач методу «наукових 

абстракцій» в економічній теорії, виводив таки тип абстрактної егоїстичної людини (так званого 

«торговця», «міняли»), вказуючи що людськість (знов-же таки, виключно в абстрактному 

розумінні, для полегшення логіки економічного аналізу, не більше того !) є не що інше як 

«торговельний союз» [2, с. 97]. Втім сказане зовсім не означає, що дані «характеристики» мають 

відноситися до особи А. Сміта лише тому, що він про них написав. 

Як людина, що ще з дитинства була сором’язливою, хворобливою, проте вихованою, 

культурною, високоосвіченою [1, с. 165-166], а по життю мала багато знайомств з кола 

видатних науковців «епохи Просвітництва» (Ф. Кене, А. Тюрго, д’Аламбер, Гольбах, Вольтер, 

Гельвецій, Д. Юм (як особливо близький друг) та багато ін.) А. Сміт в житті в спілкуванні з 

людьми керувався виходячи виключно з високих моральних принципів, тих, що сам й описав в 

«Теорії моральних почуттів» і які повністю підтверджені його біографічною хронікою (яка 

міститься в тому числі і в праці А.В. Анікіна [1, с. 161-172]). Це дуже важливо знати, бо 

об’єктивна й точна інформація про А. Сміта як про людину допоможе усім, хто вивчатиме його 

наукову спадщину як в області політекономії, економічної теорії загалом, так й в області 

філософії більш точно й правильно відтворити й увібрати для себе його вчення як в 

навчальному процесі, так й в науково-дослідницьких пошуканнях. 

 
Література: 

1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса – 3-е изд. / А.В. Аникин. – М. : Политиздат, 

1979. – 367 с. 
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит // Антология экономической классики. Предисловие 

И.А. Столярова. – М.: МП «Эконов», «Ключ», 1993. – С. 79-396.  



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К И  1 8 ,  1 9  

 

 

 
25 

3. Смит А. Теория нравственных чувств или опыт исследования законов, управляющих суждениями, естественно оставляемыми 
нами сначала о поступках прочих людей, а затем и о своих собственных / А. Смит // Gufo http: // www.litmir.co «Теория 

нравственных чувств»: Республика; Москва, 1997. – ISBN – 250 – 02504 – 1 – (дата звернення 17.02.2018) – Назва з екрану. 

4. Смит А. Теория нравственных чувств или опыт исследования законов, управляющих суждениями, естественно оставляемыми 
нами сначала о поступках прочих людей, а затем и о своих собственных / А. Смит // https: // 

vk.com>doc33910472_252298252?hash=36ed68ecaea8aa8aadbc «Теория нравственных чувств»: Республика; Москва, 1997. – 

ISBN – 250 – 02504 – 1 – (дата звернення 17.02.2018) – Назва з екрану. 
5. Теория нравственных чувств – Википедия [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://ru.wikipedia.org Теория нравственных 

чувств – (дата звернення 17.02.2018) – Назва з екрану. 

1. 6.Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 445 с. 
6. Электронная книга «Теория нравственных чувств» «The Theory of moral semtiments» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

librebook.me / the_theory_of_moral_semtiments (дата звернення 17.02.2017) – Назва з екрану. 

УДК 159.922 

 

Сухомлин Светлана Викторовна 

Днепровский гуманитарный университет 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 

Изучение самосознания у детей и подростков с гиперактивностью позволяет решить 

дискуссионные вопросы их самооценки и проявлений защитных психологических механизмов. 

Разработанные на основе полученных эмпирических данных психокоррекционные мероприятия 

позволяют значительно снизить степень социальной дезадаптации данной категории лиц. 

Ключевые слова: cамосознание, дети, подростки, гиперактивность, дефицит внимания, 

психокррекция, самооценка, развитие, психологическая защита. 

 

Особенности самосознания оказывают влияние на все аспекты поведения человека, 

детерминируя эмоциональные реакции и состояния, которые, в свою очередь, определяют 

уровень социально-бытовой адаптации. 

В силу своей особой значимости проблематика самосознания, рассматривалась в трудах 

Б.Г. Ананьева [1], Л.И. Божович [2], Л.С. Выготского [3], И.С. Кона [4] в широком поле 

общефилософской парадигмы, в контексте развития личности, где самосознание определяется 

как сложное динамичное единство интеллектуального и аффективного знания о себе. Основы 

изучения проблемы самосознания в контексте влияния самосознания на регуляцию поведения, 

как отражения внутренней активности личности в украинской психологической школе, 

заложил П.Р. Чамата [5]. Анализ научной литературы, в которой представлены концепции 

структуры самосознания, позволяет выделить несколько направлений, в зависимости от того, 

какой критерий стал основанием для той или иной концепции. 

Цель исследования: выявить особенности самосознания детей с синдромом 

гиперактивности и разработать систему психологической коррекции их поведения. 

Рассмотренные нами подходы можно представить в виде следующих групп: 1) выделения 

структурно-иерархических уровней; 2) определения сфер: эмоциональной, когнитивной, 

поведенческой, основанные на видах психических процессов, которые непосредственно влияют 

на формирование самосознания; 3) выделения содержательных аспектов самосознания; 

4) переходные варианты, сочетающие различные критерии  

Первая группа представлена концепциями, в основе которых заложена идея о наличии 

определенных уровней в структуре самосознания. При этом, открытым и дискуссионным 

остается вопрос о степени влияния, которое оказывает тот или иной уровень на поведение 

индивида, а также характер их взаимосвязей. К представителям данной группы можно отнести 

З. Фрейда, В. Столина, А. Меграбяна, выступившего с критикой психоаналитической 

концепции о значимости «низшего» уровня витальных потребностей. 

Однако, несмотря на то, что дискуссия о большей значимости влечений и 

инстинктивного поведения или разумно-нравственного начала в регуляции поведения человека, 

ведется уже многие годы, а оппоненты располагают достаточными фактами, убедительно 
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подтверждающими и одну и другую точку зрения, этот вопрос, который в более широком 

контексте сводится к роли биологического и социального в человеке, не имеет решения, хотя 

весьма значим, в том числе для медицинской и коррекционной психологии и педагогики, так 

как обуславливает выбор методов терапии и коррекции.  

В зависимости от того, какой из уровней самосознания будет выбран в качестве 

«ведущего», предпочтение может быть отдано сугубо бихевиоральным методам, либо 

глубинной психотерапии, либо, опираясь на сохранные ресурсы личности, психолог, может 

попытаться выстроить достаточно высокий барьер из социально-ориентированных способов 

поведения, «вытесняющих» социально-неприемлемые, импульсивные проявления.  

С другой стороны, своеобразие психопатической личности, а также индивидов, с 

органическими поражениями головного мозга, свидетельствует о том, что высшие психические 

функции оказывают значительно меньшее влияние на их поведение, что не может не оказывать 

влияние и на самосознание (А. Личко, Г. Сухарева, А. Березовский, Н. Крайнова, Н. Бондарь).  

На комплексный, находящийся в динамическом единстве характер взаимосвязей всех 

уровней указывает Е.Т. Соколова, отмечая наличие аффективно-когнитивных взаимодействий 

при формировании представлений личности о своем «Я». Иными словами, каждая 

индивидуальная поведенческая реакция, основывается на динамическом взаимодействии всех 

компонентов самосознания на различных уровнях, а также на множестве других факторов, как 

внешних, так и внутренних (условно-рефлекторное реагирование или «привычные паттерны», 

предыдущий опыт). При этом, почти всегда, сознание может предложить рациональное 

объяснение поведению, являющемуся результатом совокупности данных взаимодействий. 

В связи с этим, наиболее эффективным, представляется целостный подход, позволяющий 

с одной стороны учитывать физиологические факторы, оказывающие влияние на 

формирование самосознания личности в целом, и, в частности, ребенка с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью, с другой – стремиться к выработке социально-приемлемых 

форм реагирования, через повышения уровня самосознания и формирования определенных 

личностных «стандартов». Сделать это, возможно только при условии признания 

«равноправия» всех компонентов или уровней структуры самосознания.  

Вторая группа концепций, предполагает выделение когнитивных и аффективных сторон 

(или компонентов) самосознания, на основе которых формируется самопознание и 

самоотношение. Кроме того, некоторые исследователи выделяют также поведенческую 

составляющую самосознания. Так, И.И. Чеснокова представляет структуру самосознания как 

единство трех сторон: познавательной, что находит выражение в самопознании; эмоционально-

ценностной, что проявляется в отношении к себе; действенно-волевой, отражающей 

саморегуляцию. Согласно концепции М.И. Лисиной в структуре образа себя, который 

возникает у ребенка в результате общения, выделяются две основные составляющие – 

когнитивная и аффективная. Когнитивная составляющая рассматривалась автором как система 

представлений о себе, которая определяется опытом и успешность деятельности ребенка, а 

эмоциональная – определяется опытом общения и взаимодействия со значимыми другими.  

Исходя из анализа научной литературы, очевидно, что данный подход к изучению 

структуры самосознания наиболее интенсивно разрабатывался в отечественной 

психологической школе, где традиционно поведенческая составляющая самосознания 

привлекала особое внимание исследователей. Такие авторы, как А.И. Липкина, И.И. Чеснокова, 

В.А. Иванников указывают также на то, что самосознание оказывает самое существенное 

регулирование личностью сложных психических процессов, определяет направление 

активности человека, его отношение к окружению и самому себе, детерминирует уровень 

желаемых личных достижений. При этом, включенность результатов самопознания и 

эмоционально-ценностного отношения к себе, актуальна на всех этапах осуществления 

поведенческого акта, начиная с мотивации и заканчивая оценкой достигнутых результатов. 

Таким образом, самосознание, рассматриваемое с точки зрения данной группы 

концепций, представляет собой образование, состоящее из трех компонентов: когнитивного, 
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аффективного, поведенческого, которые взаимосвязаны в своем функционировании. Исходя из 

теоретических предпосылок данной группы концепций, наиболее ценной нам представляется 

мысль о том, что психокоррекционный процесс должен быть направлен как на аффективный 

(или эмоционально-ценностный компонент самосознания) через принятие и подтверждение 

ценности личности ребенка, так и на когнитивный (или познавательный) через формирование 

достаточно дифференцированной и широкой системы представлений о себе, что позволило бы, 

в конечном итоге, оказывать положительное влияние на поведение.  

В третьей группе концепций, в качестве основного критерия, предлагается рассматривать 

содержательные звенья самосознания.  

В частности, Р. Бернс, в структуре «Я» выделил две его составляющие: «Я-реальное» - 

отражающее установки индивида относительно восприятия своего актуального статуса и «Я-

идеальное» - представления, связанные с желаемым направлением и уровнем своего развития. 

В.С. Мухина представляет структуру самосознания, определяемую системой личностных 

смыслов, и состоящую из следующих звеньев: эмоционально-ценностное отношение к себе 

телесному, к своему имени и к своему индивидуально-типическому психическому Я; 

притязания на признание; половая идентификация; психологическое время личности 

(индивидуальное прошлое, настоящее и будущее); психологическое пространство личности: 

права и обязанности. 

Ценность данной группы концепций заключается для нас в идее о значимости 

социального контекста в самосознании, выделении феномена, который можно условно 

обозначить как «представление о том, как меня представляют другие» («социальное Я», 

идентичность и пр.), а также, в представлении о необходимости включения в структуру 

самосознания компонентов, связанных с проявлениями защитных механизмов личности.  

Переходным вариантом, между первой группой концепций, ориентирующихся на 

выделение структурных уровней самосознания и второй, в основе которой лежит выделение 

видов психических процессов, участвующих в формировании самосознания, является 

концепция И.С. Кона, по мнению которого образ «Я» представляет собой некую систему, 

нижний уровень которой «составляют неосознанные, представленные только в переживании 

установки, традиционно ассоциирующиеся в психологии с «самочувствием» и эмоциональным 

отношением к себе; выше расположены осознание и самооценка отдельных свойств и качеств; 

затем эти частные самооценки складываются в относительно целостный образ; и наконец, сам 

этот образ «Я» вписывается в общую систему ценностных ориентации личности, связанных с 

осознанием ею целей своей жизнедеятельности и средств, необходимых для достижения этих 

целей».  

В теории А.А. Налчаджяна , сочетается уровневый подход с выделением центрального 

образования самосознания. Центральным, организующем, интегрирующим и регулирующим 

образованием психики, которая осуществляет свои функции на сознательно-подсознательном 

уровне, является «Я». Однако, несмотря на сложность и многогранность данного феномена, 

необходимость изучения и применения на практике ряда методов, позволяющих оказывать 

влияние на повышение уровня самосознания личности, требует достаточно простой и в тоже 

время, доступной для исследования схемы структуры самосознания. С этой целью, некоторые 

исследовали, на основании анализа представленных выше, а также многих других концепций, 

предпринимали попытки выделить наиболее частотные и в тоже время, существенные, на их 

взгляд, компоненты в структуре самосознания.  

Так, Н.Л. Белопольская предлагает выделить наиболее общие, характерные для 

большинства концепций структурные компоненты самосознания, такие как: а) идентичность; 

б) Я-концепция, состоящая из Я-образов; в) самооценка. Такой подход, который является 

интегрирующим, в то же время позволяет решать задачи практической деятельности, 

направленной на изучение самосознания различных категорий детей и подростков, а также 

психотерапевтическую работу.  
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Впрочем, для достижения целей и решения задач, поставленных в данной работе, 

представляется необходимым использовать модель структуры самосознания, которая бы 

включала в себя не только его компоненты, но учитывала бы их динамическое единство, а 

также внутренние и внешние факторы, которые оказывают существенное влияние на 

самосознание индивида. В частности, такими феноменами, являются рефлексия и антиципация. 

Так как знание о себе является производным двух взаимосвязанных составляющих: рефлексии 

– способности к самопознанию и осмыслению преимущественно прошлого опыта, оценки 

результатов своей деятельности и антиципации – способности к прогнозированию, 

обусловленной условиями деятельности индивида.  

В рамках традиционной парадигмы, принятой в психологической науке, рефлексия 

представляет собой процесс самопознания индивидом внутренних психических актов и 

состояний, а также осознание индивидом того, как он оценивается другими индивидами, 

способность мысленного восприятия позиции «другого» и его точки зрения на предмет 

рефлексии. Значение рефлексивности, как конституирующей характеристики сознания, 

подчеркивал в своих работах Л.С.Выготский, отмечая, что это сугубо человеческое свойство 

возникает лишь с появлением самосознания.  

По мнению А.А. Шемшурина, рефлексия является ведущим механизмом формирования 

таких новообразований самосознания, как согласованная Я-концепция, обоснованная 

самооценка, рационально структурированная внутренняя позиция, полоролевая 

идентификация, чувство взрослости. Исходя из этого, рефлексивные способности мы 

определяем, как свойство личности усваивать опыт оценки своих состояний, опыт социального 

взаимодействия и на его основе развивать согласованную, устойчивую «Я-концепцию». От 

интенсивности развития рефлексивных способностей зависят качественные характеристики 

формирующихся новообразований самосознания. Высокий уровень развития рефлексии 

обеспечивает устойчивость личности и сохранение ее целостности в периоды социальных и 

возрастных кризисов. Немаловажную роль в самосознании личности, играет и антиципация, 

устойчивый научный интерес к значению которой в самосознании сформировался только в 

последнее время. 

Понимая под антиципацией способность человека предвосхищать ход событий, 

результаты собственных действий и поступков окружающих, строить деятельность на 

основании адекватного вероятностного прогноза, а также прогнозировать и управлять своим 

поведением, предвидеть оценки окружающих, точно оценивать себя и корригировать 

неадекватное представление о себе, некоторые исследователи относят данную способность к 

одному из проявлений когнитивной составляющей Я-концепции. 

В то же время, антиципация, то есть предвидение результата действия, является 

универсальной функцией мозга, предупреждающей различного рода ошибки и совершение 

действий, не соответствующих поставленной цели. Изучение феномена антиципации 

показывает, что последняя (как и рефлексия), как бы пронизывает все формы и уровни 

психического отражения действительности, и оказывает самое непосредственное влияние на 

регуляцию поведения.  

Так, согласно теории функциональных систем П.К.Анохина выбор целей и способов их 

достижения являются ключевыми факторами, регулирующими поведение. Согласно теории 

П.К. Анохина, в структуре поведенческого акта сравнение обратной афферентации с 

акцептором результата действия вызывает положительные или отрицательные ситуативные 

эмоции, влияющие на коррекцию или прекращение действий. Помимо этого, на поведение 

оказывает влияние прошлый опыт положительных и отрицательных эмоций, связанный с 

событием. Интерпретируя данную теорию в терминах психологии, можно предположить, что 

поскольку самосознание является активным началом и важным фактором организации психики 

и поведения индивида, так как определяет интерпретацию его опыта и служит источником его 

ожиданий, рефлексию и антиципацию, можно представить в виде механизма, обеспечивающего 

все эти процессы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Так же как рефлексивные способности позволяют проанализировать мысли и эмоции, 

имевшие место в прошлом, так и антиципация дает возможность индивиду сформировать 

соответствующий уровень притязаний, и систему ожиданий относительно как собственных 

реакций, так и реакций «значимых других». В связи с этим, антиципация и рефлексия, могут 

являться одними из важнейших составляющих процесса регуляции мыслительной деятельности 

и саморегуляции поведения. 

Антиципационные способности дают возможность индивиду сформировать 

соответствующий уровень притязаний и систему ожиданий. В то же время, антиципация, то 

есть предвосхищение результата действия, является универсальной функцией мозга, 

предупреждает разного рода ошибки и совершение действий, которые не соответствуют 

поставленной цели. Изучение феномена антиципации показывает, что последняя (как и 

рефлексия), как бы пронизывает все формы и уровни психического отражения 

действительности, и самое непосредственное влияние на регуляцию поведения через выбор 

целей и способов их достижения (согласно теории функциональных систем П.К. Анохина). 

Очевидно, что при нарушении этих процессов (здесь можно провести аналогию с такими 

физиологическими понятиями как эфферентные и афферентные пути), происходит искажение 

представлений о себе, ожиданий и установок относительно реакций других людей. Что в свою 

очередь, вызывает поведенческие реакции неадекватные стимулу. Учитывая, что особенности 

антиципации детей с гиперактивностью не были изучены, можно предположить, что 

нарушение в процессах антиципации в (постановке цели, планировании, контроле а также 

использовании обратной связи) – происходят у них на всех этапах поведенческого акта - как на 

стадии афферентного синтеза, так и на стадиях акцептора действия и обратной связи.  

Основываясь на рассмотренных выше концепциях, указывающих на возможность 

выделения в структуре самосознания различных компонентов, значимость рефлексии и 

антиципации в регуляции поведения, программировании, предвосхищении результатов и 

оценке своей деятельности, в формировании адекватного представления о себе и своих 

возможностях, а также на исследованиях, доказывающих взаимосвязь между уровнем 

сформированности самосознания и уровнем рефлексии и антиципации была разработана 

представленная ниже структурно-динамическая модель самосознания (рис.1). 

Согласно представленной модели, центральным компонентом, обеспечивающим 

накопление и субъективную интерпретацию опыта, является «Я-концепция» – своеобразное 

«ядро» личности, которое интерпретирует, организует и интегрирует всякий новый опыт, 

получаемый индивидом в процессе взаимодействия со средой, в особенности, социальной. «Я-

концепция» включает систему представлений о себе, самооценку, самоотношение, притязания 

и самоуважение которые находятся в тесной и непрерывной взаимосвязи. 

Все эти процессы происходят и объединяются в субъективном пространстве личности, 

который формируют осознаваемые и неосознаваемые психические процессы и явления 

(Лайер Л.В., Непомнящий А.В.), которые, вновь и вновь проецируются в социальное 

пространство и получают от него соответствующие сигналы.  

Именно в субъективном пространстве, полученный индивидом в процессе 

взаимодействия со средой, опыт, становится объектом осмысления (рефлексии) и выработки 

соответствующих ожиданий и установок в процессе антиципации, и может быть включен в «Я-

концепцию». Включение в «Я-концепцию», или вытеснение этого опыта происходит в 

зависимости от многих факторов: соответствия личностным установкам, ожиданиям, действия 

защитных механизмов, когнитивных искажений. 
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Рис. 1. Структурно-динамическая модель самосознания детей с гиперактивностью 

 

Примечания к Рис.1. Условные обозначения: 

 

 -  – рефлексия    – защитные механизми 

 

 

 
Как это представлено на рис. 1 субъективное пространство индивида состоит из: 

соматического, аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов.  

Соматический компонент – находит свое выражение в системе субъективных «телесных» 

ощущений, свидетельствующих о той или иной степени физиологической и психологической 

комфортности. Сюда входят также представления и оценка индивидом своих ощущений в 

частности, и самочувствия в целом. В динамической проекции соматический компонент 

включает в себя вегетативные реакции, возникающие в ответ на то или иное событие. Их 

осознавание происходит в процессе рефлексии. При интеграции данного опыта в ядерную 

структуру «Я», происходит фиксация ощущений и формирование представлений о своих 

соматических характеристиках («я бодрый», «я беспокойный» и т.п.). В процессе антиципации, 

на основе этих характеристик, происходит выработка соответствующих потенциальных 

поведенческих реакций. Так, к примеру, в зависимости от личностных установок, человек 

может по-разному трактовать сигналы, поступающие от органов чувств или систем глубокой 

чувствительности, воспринимая их как нейтральные, угрожающие, мешающие и т.п.  

–  когнитивные            

искажения 

 

          – антиципация 
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Аффективный компонент в динамической проекции представляет собой спектр чувств и 

эмоций, вызванный каким-либо значимым событием, в большей или меньшей степени, 

осознающихся человеком, а также оценку события на эмоциональном уровне. При этом, в 

процессе рефлексии осуществляется интерпретация - «я чувствую это, потому что…», а в 

процессе антиципации вырабатываются соответствующие установки относительно своих 

эмоциональных реакций и предположений относительно эмоциональных реакций других 

людей.  

Когнитивный компонент – является совокупностью представлений, осуществляющихся 

на рациональном уровне. В динамической проекции - это спонтанно возникающие в значимой 

ситуации идеи или мысли, внутренние высказывания человека о самом себе или обращенная к 

себе внутренняя речь. В процессе рефлексии происходит их фиксация и осознавание, а при 

антиципации – возникают предположения о возможных своих мыслях и мнениях других людей 

(«что обо мне подумают?»).  

Поведенческий компонент – включает в себя оценку своего поведения, прогнозирование 

реакций других на свое поведение. В динамической проекции представляет собой набор 

реакций и поведенческих паттернов, осуществляемых в социальном пространстве. 

Рефлексируя, индивид приходит к осознанию мотивов своих поступков и поведенческих 

реакций, а в процессе антиципации определяет, как он поступит или какими могут быть его 

поведенческие реакции в том или ином случае.  

Таким образом, на основе проведѐнного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В ходе теоретического анализа проблемы становления самосознания у детей с 

гиперактивностью, определено, что самосознание можно рассматривать как динамическую 

систему, которая состоит из «Я-концепции» и соматического, аффективного, когнитивного и 

поведенческого компонентов. Их взаимосвязь осуществляется с помощью рефлексии и 

антиципации, за счет которых происходит осознание своего опыта индивидом и включение его 

в «Я-концепцию». 

2. Девиации в формировании самосознания ребенка гиперактивностью, обусловлены 

комплексом социальных и биологических факторов. Биологическим базисом девиаций 

самосознания детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, является 

дисфункция лобных долей, следствием которой является недостаточность произвольной 

регуляции высших психических функций и когнитивные нарушения, в результате чего 

формируется недостаточность уровня рефлексии и антиципации. Среди социальных факторов 

можно выделить нарушение микросоциальных отношений, негативную социальную реакцию 

на поведение ребенка, негативную оценку его личности со стороны социума, что способствует 

возникновению внутриличностного конфликта у данной категории детей и появлению 

неконструктивных защитных механизмов. 

3. В перспективе оценку степени сформированности различных компонентов 

самосознания, следует проводить на уровнях рефлексии и антиципации – учитывая как 

способность и готовность индивида обращаться к прошлому опыту, так и опираясь на прошлый 

опыт, разрабатывать план действий в аналогичных ситуациях. 
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ВІДБИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СЛОВНИКАХ 

1873 – 1930 РОКІВ 

 

Статтю присвячено дослідженню української морської термінології. В роботі подано 

відомості про основні джерела виникнення й поповнення української морської термінології, 

дібрано морські терміни зі словників 1873-1930 років, продемонстровано форми фіксування 

української морської термінології в розглянутих словниках. 

Ключові слова: українська морська термінологія, специфіка, форма подання, словники. 

 

Розвиток термінології будь-якої галузі науки і техніки завжди залежить від суспільно-

політичного життя країни, її історії. І.Огієнко зауважував, що «термінологія не постає відразу, а 

зазвичай відтворюється самим життям упродовж віків духовного та суспільного життя народу, 

потребує традицій для свого усталення» [12, 495].  

Визначними працями, що досліджують українську морську термінологію, є роботи Б. 

Юрківського [20], О.Горбача [19], Б.Л. Богородського [4].  

Питання походження, складу, періодів становлення української морської термінології, 

опису у її словниках мали розгляд у дисертаційних дослідженнях, підручниках, статтях [2; 13; 

10; 11; 16]. 

Мета пропонованої розвідки – з’ясувати появу українських морських термінів у 

словниках, надрукованих протягом 1873-1930 років. Досягнення цієї мети передбачає 

виконання завдань, серед яких:  

– схарактеризувати основні джерела виникнення й поповнення української морської 

термінології; 

– дібрати українські морські терміни зі словників, виданих у 1873-1930 роках;  

– продемонструвати специфічну форму подання української морської термінології на 

сторінках розглянутих словників.  

Подана стаття є актуальною, бо немає системного дослідження української морської 

термінології [13, с. 74].  

Предметом дослідження є українська морська термінологія, дібрана зі словників 1873-

1930 років, а також дані наукових джерел істориків і мовознавців, які ретельно вивчали 

виникнення та характерні особливості української морської термінології на різних історичних 

етапах розвитку суспільства.  

Зародки морської термінології формувалися з прадавніх часів [6, с. 80]. 

Мовознавці припускають, що «споконвічну лексику української мови становлять слова, 

що побутували за східнослов’янської доби до часів Київської Русі (V-VI століття нашої ери)» 

[5, с.142].  

У лексичному складі української мови певне місце посідають також запозичення, «які 

з’явилися внаслідок безпосередніх контактів між народами – носіями різних мов чи 

опосередковано через інші мови» [3. с.105].  

На території Київської Русі, де, за історичними відомостями, поширювалося 

суднобудування, «функціонували в той час такі терміни, як корма, човен, невід, острів, весло» 

[18, с.107], а також «набій, ніс, керма (корма), кермило, упруг, ключ (позаду прикріплена керма), 

пря (або парус)» [7, с. 83]. 

Судна Київської Русі мали переважно слов’янські назви. У письмових джерелах 

зустрічаються терміни «корабель» і «ладдя». Деякі дослідники аргументують східнослов’янське 

походження грецького «Káρaβοδ»: «Слово «корабель» прийшло в грецьку мову в архаїчному, 

первісному його значенні зі слов’янських мов. Антична Греція не знала слова «Káρaβοδ», що 
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позначало судно. В мові давньої Еллади трапляється слово «Káρaβοδ» у значенні древісного 

жука або певного виду морського краба. І тільки у творі Гезихія, що відноситься до VI чи 

початку VII ст. н.е., воно з’явилося, тобто коли вже існувало у слов’ян» [8, с.131], а 

«візантійський імператор Костянтин Багрянородний застосовував слово «корабель» лише до 

суден русів, що були у візантійському флоті» [17, с. 21]. 

Мовознавець Б. Л. Богородський зауважує, що «в XII-XIII століттях існували не окремі 

поодинокі морські терміни, а була цілісна, багата і своєрідна термінологічна система, що 

панувала на Чорному морі. Її перенесли сюди венеціанці й генуезці з суден Середземномор’я» 

[4, с. 207]. 

На середину XII століття «в літописах з’явилася назва – палубна лодія, що належала 

князеві Ізяславу. Аж до XV століття судна типу ізяславового звались насадами чи просто 

великими морськими, або палубними човнами» [1, с. 28]. 

У XIII столітті татаро-монгольське нашестя позбавило Київську Русь виходів до 

південних морів, надовго порушило мореплавство на Чорному морі . За даними дослідників 

«судноплавні терміни німецько-польського походження почали з’являтися в Україні тільки з 

XIV століття – з розвитком річкової торгівлі, але впливу на морську термінологію вони набули 

аж у XVI-XVII століттях» [2, с.60]. 

У другій половині ХІХ століття почали з’являтись друковані словники, серед яких чільне 

місце посідають українсько-російські, де зустрічаються і морські терміни. У словниках зібрано 

багато цінного матеріалу, але користуватися цими словниками слід з огляду на фактор 

історичного розвитку суспільства. 

Зокрема, заслуговує на увагу «Словниця украінськоі (або Юговоі – Руськоі) мови» В.М. 

Піскунова (1873 р.), де автор у передмові пише, що мешканці півдня мали як народну, так і 

книжну мову і саме «… областное употребленіе слова, его древняя буква не рѣдко служитъ къ 

объясненію исторіи языка» [30 с.7]. Наведемо приклади: демена, деменъ – запорожская 

большая морская лодка; човен – челнъ; чайма – мачта съ парусомѣ; чайка – козацькій челнъ; 

гирло – устье ; хвиля – волна; иначе по-Украински – филя, бурунъ; бурунъ – вал, волна; хвиль – 

волненіе; борва – сѣверный, холодный вѣтеръ, Борей; борвій – ураганъ; иначе по-Украински – 

хурія; глинище – мѣсто въ рѣкѣ откуда беруть рыбу; хурія – 1, ураганъ. 2, Вихрь; глибиня – 

глубина [21]. 

Лексикограф М. Левченко у словнику «Опытъ русско-украинскаго словаря» (1874 р.) 

подає морську термінологію: бездна – безо́дня; лодка – чо́вен; (-парусная, въ Херсонѣ) – 

шала́нда; (-большая длинная) – дуб; (выдолбленная изъ цѣльнаго дерева) – душогу́бка; (-

весельная большая для прибрежнаго плаванія вѣ морѣ) – карба́с; материкъ –суходіл́; мачта – 

що́гла; паром – поро́н тощо [21].  

1897 р. побачив світ «Русско-Малороссійскій словар» Є. Тимченка. У передмові до нього 

вчений пояснює: «при научныхъ терминахъ и словахъ техническихъ, во избѣжаніе 

недоразумѣній, поставленъ латинскій терминъ» [25, с.1]. Серед термінів різних наук подано й 

морські (Бортъ, m, бортъ, коло́да; Судостроеніе, n, кораблебудо́ва; Весло, n, весло, гребло́; 

Волна, f, хви́ля; (велика) буру́нъ; Палуба, f, чарда́къ, по́кладь; Пароходный, adj, парохідний; 

Судоходний, adj, сплавни́й) [25] тощо. 

Мовознавець М.С. Зарицький звертає увагу, що «після повалення царату стався рішучий 

поштовх у бік розвитку української термінології» [6, с.89].  

Період 1918-1920 рр. характеризується стихійним виданням словників, що мали 

пуристичний характер. Їхня мета – наближення наукової мови до живої української. Зокрема, 

«словник Дубняка дає такі відповідники: меридіан – південник; материк – суходіл» [6, с.89].  

У Словнику Б. Степаненка [26] знаходимо: водолазъ – лази́вода; русло – кори́то, річи́ще, 

водото́ка; екватор – рівни́к, рівноде́нник; лодка – чо́вен; залив – зато́ка, са́га; 

кораблестроительній заводъ – корабля́рня; судоходній – сплавни́й; судоходство – сплавни́цтво 

тощо.  

У «Словнику російсько-українському» ( П. і П. Терпило) подано: барка – берлина; баркас 

– шаланда; валъ – бурун; водолазъ – норець; кораблекрушеніе – розбиття корабля; кормило – 
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стерно; навигация – навиґація; лодка – човен; мачта – щогла; палуба – чардак; парусный – 

вітрильний, парусний тощо [29]. 

Чималий внесок у словникарство, пов’язане з морською термінологією, зробили М. 

Уманець і А. Спілка. У їхньому «Словарі російсько-українському» [27] читаємо: ба́рка = ба́рка, 

байда́к; барка́съ = барка́с, дуб, шала́нда; боре́й = бо́ра, бо́рва, бо́рвій; бухта = зато́ка, бу́хта; 

водолазъ = 1. водола́з, 2. пт. норе́ць; весло́, мн. весла = весло́, мн. ве́сла; велике = опачи́на, на 

кормі = стерно́, де́мено, прави́ло, на плоту або барці = трепло́; водорѢзъ= водоріз ( у кораблі ); 

волна = хви́ля, (невелика) = буру́н; ло́дочникъ = переві́зник; ло́дочный = човно́вий, чове́нний, 

каюко́вий, барка́совий, байдако́вий, ча́йковий; ло́дка, ло́дочка = чо́вен; невеличкий, видовбаний з 

деревини і сяк так обшитий дошками = каю́к, каючо́к; видовбаний, без обшивки, хибкий = 

душогу́бка; зроблений з дощок = барка́с, барка́сик; більший на Дніпрі і в Херсонщині = 

шала́нда; довгий, що на дніпрових перевозах = дуб, дубо́к; великий з щоглою = байда́к, 

байдачо́к; у запорожців річковий або морський човен = ча́йка. 

У «Російсько-українському технічному словнику» В. Дубровського [24] зібрано морські 

терміни «Суднобудування», але не всі з них мають позначки, наприклад, «морск.». Серед них 

привертають увагу назви, утворені на ґрунті запозичених слів шляхом дослівного перекладу, 

наприклад: анкер – я́кір (я́коря); бакен, морск. – світич (-ча); балансир – рівнова́жник; 

ахтерштевень, морск. – ба́бка; бар, водн. – бурна́к (-ка); берег – бе́рег; – горный – б. гірськи́й; 

обрывистый – кру́ча; – отлогий – б. накладни́й; – поемный – запла́ва; бимс– биндю́г (-га); борт – 

о́блавок (-вка); буксир (канат) – тягло́; (пароход) – тяглопла́в; клотик, морск. – гру́шка; кок, 

морск. – ку́хар (-ря); комингс, морск. – ґасо́ля; морск. – корма́; лаг, морск. – ло́га; лебедка – 

катери́нка; – л.паровая – к. парова́; лодочник (майстер) – човника́р (-ря); (гребец) – весля́р (-ря) 

та ін. 

У Віснику Інституту української наукової мови (1928 р.) Б. Юрківський подає «низку 

рибальських термінів що-до назов рибальського знаряддя, що-до назов будови морського дна, а 

також низку термінів що-до певного процесу рибальської праці, стану моря, рибальської 

команди і, нарешті, назви вітрів та інші терміни» [20, с.80]. Серед них: аламан – снасть, якою 

обкидають табун скумбрії, а тоді мотузкою та кільцями піднімають її зі споду; глибова (течія) – 

під сильний північний вітер (горішній) вода мчить углиб моря, а тоді знову повертається до 

берега, де стає низовою; горішній – північний вітер; горішня – течія води з Дніпра; гостро - 

низовий – південно - західний вітер; грего – північно - східний вітер; кодола – товстий канат. 

Усе, що тонше за 1 цалю, називають канатом або лігатурою. Узагалі слово «кодола» вживають 

здебільшого на воді (море, річка); маїстра – північно - західний вітер; “Махова сажінь” – 

рибальська назва довжини; наборка – це процес складання невода в самій шаланді, або в 

баркасі. Є маленькі неводи, тоді вони неводом не називаються, а волокушею; накат – мертвий 

зиб на морі, що не має гребнів, без шуму; низовий – південний вітер, також низовка; одхват – 

різка змінна вітру на морі; зеленчук – вода з нижніх шарів. Коло берега буває тільки під 

сильний вітер; фут – вихор на морі; широкий – південно-східний вітер [20]. 

У «Російсько-українському словнику військової термінології» (С. і О. Якубські) 

знаходимо: берег – бе́ріг, -рега; б. обрывистый – бе́ріг урви́стий, крутобере́жжя; б. отвесный – 

стрімки́й бе́ріг , стінува́тий бе́ріг ; водоворот – вир, -ру; водолаз – норе́ць, -рця; кошка – 

кітви́ця, -ці, кішка, -ки; лебедка – катери́нка, -ки [23]. 

«Словарь української мови», підготовлений і виданий Б. Грінченком у 1907 – 1909 рр., 

містить близько 68000 українських слів [28, с.263]. В ньому також подано українську морську 

термінологію: карбас, керма, керманич, лоцман, кренометр, байдара, бурун, місток, корба, 

стерно, правило, чата, переміль, човен, кранець, крейсер, шполик, ревун, кітва тощо [28]. 

У «Російсько-українському словнику» О. Ізюмова [22] знаходимо також морську 

термінологію: аванпост – аванпо́ст, -ту; бак – бак, -а; барка – ба́рка, -ки ; баркас – барка́с, -су; 

борт – (судна) бо́рт, -а, обла́вок, -вка; верша (для ловли рыбы) – ве́рша, -ий ; винт – ґви́нт, -та; 

навигация – навіґа́ція, -ції; лоцман – ло́цман, -на; мель – мілина́, мілкови́на, -ни тощо. 

У Віснику Інституту Української Наукової Мови (1930 р.) Я. Миколаєнко пише, що 

«Завдання «Вісника» – всебічно сприяти розвиткові наукової та взагалі культурної української 
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мови [9, с.73]. «Програма «Вісника» – Статті на лінґвістичні теми з царини фонетики, 

орфографії, словотворення, морфології, синтаксису, стилістики, семасіології, лексикології та 

фразеології, переважно з погляду унормування наукової мови, термінології та практичних 

потреб українізації й мовного поступу взагалі» [9, с.73]. Автор подає такі приклади: баба́йка – 

весло, щоб справляти належне пліт; завдовжки воно має 7 – 9 аршин; берли́на – закрите 

вантажне судно на Дніпрі (рос. – баржа); бістра́ – течія; бо́тя – ребро в снасті «дуба» або 

«лайби» з викривленого відрізка дерева; вісло́ – стернове весло; гонча́к – відкрите вантажне 

судно, берлина без помосту; гуза́ – задня частина судна; рос. – корма; ключува́ти – закріпляти 

снасть; коса – мілина́, що вузьким кінцем вганяється в воду; ко́чот – підставка для «опачини»; 

рос. – уключина; ла́йба – невелика берлина перевозити вантаж, худобу і вози з вантажем з 

одного берега на другий; ла́па – гак у кітві; ми́лиця – держак весла; набира́ти сна́сть  – 

підіймати якоря, рушити з якоря; опачи́на – гребне весло.  

1933 року радянська влада поклала край термінотворенню і, зокрема, пуризму, 

«термінологічне спотворення на українському мовному ґрунті розглядалось як мовне 

шкідництво, ... вилучаються штучно створені слова, вузькодіалектні та архаїчні» [6, с.94], але « 

в українському науковому лексиконі закріпилася низка самобутніх назв, що постали на основі 

власних словотворчих засобів. З морської терміносистеми: вітрило, корабельня, пароплав, 

хитавиця» [15].  

Пояснення українських морських термінів у період 30-х років знаходимо також на 

сторінках журналів, серед яких «Табор» і «Літопис Червоної Калини» [16, с.72-73]. У статті 

В.О. Савченка-Більського «Короткий історичний нарис розвитку фльоти» (1932 р.) порушено 

питання військово-морської історії , а саме – етапів розвитку українського флоту. Автор 

ґрунтовно подає визначення багатьом морським термінам, серед яких: водозміщення, рея, 

ґалєра, форштевень, шкот, рангоут, такелаж, рея, трос, палуба, бізань-щогла, кабельтов, 

салінги, шхуна, баркас тощо. Наприклад, «Водозміщення, себ-то вага корабля, яка рівняється 

вазі витиснутої ним води й міряється тонами. Англійська тона 36,7 куб. фут = 62,5 пудів; 

французька – 1 куб. метр (1000 кільоґрам.) = 61 пуду» [ 14 , с. 13].  

Отже, у словниках розкрито історію розвитку країни, її традиції і культуру, відтворено 

зміни, які формують і зміцнюють національну свідомість українців. Ґрунтовні ж розвідки з 

питань відбитку української морської термінології цього періоду на сторінках журналів є 

перспективними, оскільки дослідження у цьому напрямку сприятимуть поглибленому 

вивченню української морської термінології. 
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Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

 

ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В 

НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

У статті досліджено актуальні проблеми естетичного виховання учнів початкових 

класів у Новій українській школі. Проаналізовано процес опанування молодшими школярами 

основ кольорознавства як одне з провідних завдань уроків образотворчого мистецтва. 

Обґрунтувано доцільність організації уроків образотворчого мистецтва у формі «казкових 

мандрівок» на формування духовної культури, активізацію навчально-творчої діяльності 

молодших школярів. 

Ключові слова: естетичне виховання, Нова українська школа, образотворче мистецтво, 

основи кольорознавства, художньо-творчий розвиток, навчально-творча діяльність.  

 

Цього навчального року сто шкіл у різних регіонах України в рамках експерименту 

МОН перейшли на новий Державний стандарт початкової освіти: «Нова українська школа».  

Головна мета реформи Міністерства освіти і науки – створити школу, у якій буде 

приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння 

застосовувати їх у житті [7]. Новий підхід до навчання дітей у молодших класах робить акцент 

на вміннях, а не знаннях. Дітей навчатимуть працювати в колективі й розуміти інших. Освіта 

буде спрямована на розвиток компетенцій. Діти вчитимуться шукати інформацію, вирішувати 

проблеми й ефективно комунікувати одне з одним. Основні засади реформи шкільної освіти 

викладено в Концепції Нової української школи. Ключовимиі позиціями Концепції є орієнтація 

на учня, педагогіка партнерства тощо [7].  

На етапі реформування національної системи освіти особливого соціокультурного 

значення набуває проблема естетичного виховання. На уроках образотворчого мистецтва в 

початковій школі мають вирішуватися важливі завдання формування образотворчих знань, 

умінь і навичок, естетичного виховання та розвитку пізнавальної активності, спостережливості, 

уваги, образної пам’яті, нестандартного мислення, зв’язного мовлення та творчої уяви учнів [8]. 

Проблема формування в учнів знань з основ кольорознавства в цьому аспекті займає досить 

вагоме місце . 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Колір, кольорове поєднання фарб – найважливіші художньо-виразні засоби живопису, 

завдяки яким формується духовна культура особистості, учні залучаються до 

загальнолюдських цінностей, у них розвивають здатність відчувати й відгукуватись на 

прекрасне й потворне в житті та мистецтві. За допомогою кольору, кольорових сполучень, 

гармонії холодних і теплих кольорів художник передає розмаїті почуття й настрій: радість, сум, 

ніжність, схвильованість, жах тощо. Вивченням основ кольору розкривається простір пізнання 

навколишнього світу, розвивається зорова культура, виховується естетичний смак, 

гармонізується особистість.  

Теоретичні розробки з проблем кольорознавства пов’язані з працями І. Ньютона, В. 

Оствальда, Ф. Рунге. Заслуговують на увагу концепції сприйняття й використання кольору, 

розроблені І. Іттеном, В. Кандинським, К. Малевичем та іншими художниками. Визначною 

науковою працею кінця ХХ століття з культурологічного аспекту кольорознавства у нашій 

країні є монографія відомого українського мистецтвознавця В. Овсійчука «Українське 

малярство Х-ХVIII століть. Проблеми кольору» [2].  

Проблему колористичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах 

досліджували Л. Бичкова, Т. Печенюк, С. Прищенко та інші науковці. Проблему змісту 

навчання кольорознавству майбутніх фахівців мистецького профілю порушено в наукових 

працях С. Алєксєєва, О. Зайцева, Л. Миронової, М.Ладоненко, О.Музики та інших художників-

педагогів. 

Науковці наголошують на розвитку здібностей студентів до сприйняття колірної 

єдності й створення грамотного колористичного зображення, що ґрунтується на оволодінні 

базовими знаннями про колір, його сприйнятті, символіці й семантиці, інтерпретації на 

прикладах в автентичних творах образотворчого мистецтва [6].  

Значну увагу приділяють педагоги проблемі організації творчої діяльності в процесі 

професійної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Засобами кольору 

виконується багато творчих завдань, а також навчальної, методичної, позакласної роботи в 

школі. 

Т.Печенюк визначає такі основні завдання вивчення кольорознавства студентамиі, як от:  

- ознайомлення студентів з основними категоріями та поняттями теорії кольору;  

- вивчення властивостей кольорів, способів та законів змішування з метою застосування 

у мистецькій практиці;  

- з’ясування об’єктивних та суб’єктивних закономірностей кольоросприйняття як 

основи кольорової організації площинного та просторового середовища;  

- визначення засад кольорової гармонії, як важливого чинника образно-емоційної 

основи твору [3].  

Методичні рекомендації з вивчення кольорознавства здебільшого орієнтуються на 

завдання художньо-естетичніої освіти в середній, старшій та вищій школі. Актуальні проблеми 

методики формування основ кольорознавства в учнів початкової школи при цьому 

залишаютться не до кінця розкритими, потребують свого подальшого розв’язання.  

Мета дослідження: з’ясувати естетичний аспект кольорознавства й обґрунтувати 

доцільність організації уроків образотворчого мистецтва  

в Новій українській школі у формі «казкових мандрівок» як фактора впливу на формування 

духовної культури, активізацію навчально-творчої діяльності молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу з результатами дослідження. Наука про колір має досить 

давню історію. У країнах Давнього Сходу існувала своя кольорова символіка, що надалі мала 

значний вплив на кольорову культуру Європи та Азії. За часів античності колір уперше стали 

розглядати з естетичної точки зору. Давньогрецький філософ Арістотель намагався пояснити 

природу кольору та різні кольорові явища. В епоху Середньовіччя пізнання кольору 

відбувається в руслі метафізичних релігійних учень.  

У добу Ренесансу Альберті та Леонардо да Вінчі, дивлячись на світ очима вчених-

експериментаторів, відкрили закони взаємодії кольору та світла, зорового сприйняття, 

кольорової індукції, запропонували нове тлумачення кольорової естетики. Леонардо да Вінчі у 
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своєму «Трактаті про живопис» дав такі відомості про колір, що й дотепер мають велику 

практичну значущість для художників.  

І. Ньютон заклав «фізичну» основу кольорознавства. Він провів експеримент із 

переломленням у призмі проміння та визначив сім кольорів спектру, звільнив кольори від їх 

символічного прив’язування. Кожний із семи кольорів став самостійним елементом 

гармонійної системи – у залежності від умов колір може набувати тієї чи іншої емоційної 

характеристики. 

М. Ломоносов запропонував гіпотезу трикомпонентного кольорового бачення, що й 

донині не втратила своєї цінності.  

Значні відкриття в галузі кольору були зроблені в ХХ ст. На їх підставі створено лазери, 

голографію, комп’ютерну графіку. Результати наукових досліджень цілеспрямовано 

впроваджуються в кольорознавстві, у навчанні живопису, активно впливають на творчість 

художників різних напрямів (кубізм, кінетичне мистецтво, оп-арт тощо). 

Сучасне кольорознавство як наука про колір охоплює відомості про природу кольору, 

класифікацію й загальну характеристику кольорів, прийоми їх змішування, колорит, кольорову 

гармонію, мову кольору та культуру кольору. Отже, кольорознавство як наука ґрунтується на 

фізичній основі кольору, психофізичній основі його сприйняття й урахуванні 

загальнолюдських уявлень про культуру кольору. Кольорознавство має тісний взаємозв’язок із 

загальною психологією й психологією художньої творчості, адже колір – це найзагадковіший 

феномен, таємниці якого людство намагається розгадати з давніх-давен [6].  

В залежності від того, на яку галузь людської діяльності орієнтується кольорознавство, 

спектр його завдань змінюється. Як відмічає М.Ладоненко, «для психології та педагогіки 

знання про колір набувають великого значення, а саме, питання емоційного впливу кольору та 

вікових особливостей кольоросприймання; фізика вивчає явища утворення спектру та 

вимірювання кольору; у природознавстві колір рослинних та тваринних організмів може 

розглядатися як спосіб регулювання та збереження енергії і таке інше» [4]. Кольорознавство 

має тісний взаємозв’язок із загальною психологією й психологією художньої творчості, адже 

колір – це найзагадковіший феномен, таємниці якого людство намагається розгадати з давніх-

давен. 

Аналіз діючих навчальних програм курсу «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів дає 

можливість простежити таку закономірну послідовність формування основ кольорознавства у 

молодших школярів. 

Спочатку учні знайомляться з трьома основними (червоним, жовтим, синім) кольорами. 

Першокласники дізнаються, що змішуванням основних кольорів можна одержати нові кольори 

– складені (похідні). Вже з першого класу за допомогою «конкретних предметів із життя й 

ілюстративних малюнків» пропонується знайомити учнів із назвою кольорів та відтінків – 

червоний, зелений, блакитний, рожевий тощо [5]. Використовуючи акварельну фарбу, діти 

навчаються правильно тримати пензель, розводити фарбу водою, пробувати її колір на палітрі, 

потім працювати кольором. У процесі виконання роботи першокласники навчаються правильно 

вибирати і відтворювати потрібний колір.  

У другому класі, у процесі цілеспрямованих спостережень за кольором оточуючих 

предметів, об’єктів живої природи, при розгляданні ілюстрацій, «учні помітчають, що кожен 

колір має світлий і темний відтінки» [5]. Вчитель показує дітям на палітрі, як отримати світлу 

фарбу в акварелі (розбавляє її водою). Учні усвідомлюють поняття «теплі» й «холодні» 

кольори, порівнюючи червоні, помаранчеві, жовті кольори з кольором вогню, сонця. Сині, 

блакитні, зелені кольори порівнюються з кольором води та льоду. 

У третьому класі вчитель «знайомить учнів із спрощеною схемою колірного кола, у 

якому кольори містяться у певної послідовності (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, 

синій, фіолетовий). Учні знаходять на схемі колірного кола й називають відомі їм основні й 

складені кольори, теплі і холодні». Потім учитель звертає увагу на кольори секторів, що 

знаходяться у колі друг проти друга (додаткові кольори), пояснює що ці кольори у сусідстві 

друг з другом утворюють контраст [5].  . 
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У четвертому класі вчитель особливу увагу звертає на особливості впливу кольору на 

настрій людини. Переглядаючи репродукції картин, діти переконуються у цьому, що митці, 

використовуючи певну колірну гаму, можуть передавати стан природи у різні пори року, 

утворювати різний настрій [5].  

Формування у дітей кольоросприйняття рекомендуєься здійснювати за допомогою 

таких методів і прийомів: 

- словесних: бесіда, розповідь; 

- наочних: демонстрація, показ, ілюстрація; 

- практичних: досвід, практична робота дітей. 

Найбільш ефективними формоми подачі навчального матеріалу при роботі з 

молодшими школярами визнаються казкова та ігрова форми, застосування проблемних 

ситуацій. Казка – це особлива ситуація на уроці, в яку дитина «занурюється» з великим 

бажанням [5].  

Цілком погоджуємося з цим. Недарма видатний український педагог Василь 

Сухомлинський особливе місце у навчанні дітей молодшого шкільного віку відводив казці. 

Казка, вважав він, втілює у собі етичні й естетичні погляди, переконання, вона здатна активно 

розвивати творчість, фантазію, розум. Через красу казки, рідного слова можна донести дитині 

духовне багатство народної культури. Морально-ціннісний досвід, що нагромаджується в 

дитинстві, утверджується у свідомості дитини із пізнанням перших найважливіших життєвих 

істин. Учити відчувати – це найважливіше, що є у вихованні, – відмічав видатний педагог.  

Актуальній проблемі розвитку дитинства через художню творчість присвячено нашу 

програму з образотворчого мистецтва для роботи гуртка зображувальної діяльності «Казкові 

мандрівки до Чарівного Королівства Творчості» [1]. Органічною складовою частиною кожного 

заняття з дітьми є казка, що допомагає підвести маленького художника до теми, бо несе в собі 

необхідну інформацію в доступній, цікавій формі, сприяє досягненню успішного кінцевого 

результату творчості. Ознайомлення дітей з основами кольорознавства відбувається у процесі 

«подорожей» казковими стежками-доріжками Чарівного Королівства Творчості, під час яких 

діти знайомляться з основними кольорами: (Заняття №6, «Казка про Пухнастий Пензлик та 

його кольорових друзів»), вчаться змішувати основні кольори для отримання похідних: 

(Заняття №7- 9, Казки «про те, як Червоний та Жовтий кольори створили Золотий Ліс»; «про те, 

як Жовтий і Синій кольори знайшли Дракошу»; «про те, як маленький Дракоша вперше 

скуштував виноград та став Ласункою»). Ахроматичні кольори дітям допомагає засвоїти 

«Казка про Білого, Сірого та Чорного Кошенят», (Заняття №12). Поняття «відтінки кольору» 

діти можуть усвідомити під час «подорожі» до Крапкового міста Королівства Творчрсті: 

(Заняття №47, «Казка про Кольорову школу, Наставницю Гаму та її учнів Краплинок-

Веселинок». 

«Зустрічі» з казковими персонажами під час «Казкових мандрівок до Чарівного 

Королівства Творчості», власноруч створені маленькими художниками «чудеса»: (змішування 

фарб), що здійснюються в процесі «мандрівок» дарують дітям позитивні емоції. Гарно 

запам’ятовується казковий сюжет, а разом із ним необхідний для наступної практичної роботи 

теоретичний матеріал. Активізувати процеси сприйняття та творчої діяльності допомагає 

діалогова форма спілкування «Художника» (учителя) з «Друзями» (учнями). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Новий Стандарт початкової освіти 

передбачає, що з 2018/2019 навчального року по-новому вчитимуться всі першокласники 

України. Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про 

освіту». Він складався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради 

Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 

р.) [7]. Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом. 

Впевнені, що наша програма «Казкові мандрівки до Чарівного Королівства Творчості» 

допомагатиме вчителям ефективно роз’вязувати проблеми гармонізації особистості учня у 

процесі художньо-творчої діяльності. Програму, презентовану на Ярмарку педагогічних ідей 

Харківщини, було схвалено до використання у навчальному процесі: (Лист № 1/11–7736 від 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
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28.12.2005р.). На даний час програма пройшла апробацію у школах міста та області. У виховній 

роботі з образотворчого мистецтва з учнями 1 – 4 класів нею послуговуються студенти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», використовують 

учителі шкіл міста та області.  

Казки до програми сприяють розвитку емоційної та зорової чутливості дитини, її 

здатності захоплюватися, дивуватись і радіти розмаїттю форм, барв, образів, явищ 

навколишнього світу. Казки можна назвати уніфікованими внаслідок того, що вони охоплюють 

широке коло різних художніх матеріалів і сформульовані у ТРВЗ (Теорії Розвитку 

Винахідницьких Завдань), ІССН (Ігровій Системі Сенсорного Навчання), педагогічних ідеях 

виховання, обґрунтованих В.О. Сухомлинським та Ш.О. Амонашвілі [1]. Розроблені спеціально 

для занять зображувальної діяльності казки можуть бути з успіхом використані вчителями 

інших предметів шкільної програми, а також для проведення позакласної роботи, виховних 

заходів. Програма та казки до неї стануть у нагоді тим учителям Нової української школи, хто 

вбачає основною метою освіти естетичне виховання дітей, гармонійний розвиток особистості, 

хто сам кохається у мистецтві та щиро бажає ввести дитину до Чарівного Королівства 

Творчості. 
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Здійснено порівняльний аналіз філософських концепцій Бахтіна та Гадамера з точки 

зору включеності їх у процес переосмислення просвітницької гуманітарної парадигми. 

Закцентовано увагу на естетичній проблематиці як складовій «онтологічного повороту у 

філософії». Проаналізовано тезу про пізнавальну пріоритетність практичного розуму і 

пов’язану з цим актуальність проблем «турботи про сучасність». Виявлено, що в обох 

мислителів наявна спрямованість на «деструкцію» метафізики і пов’язана з цим культурно-

історична обумовленість мислення.  
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контекст, питання-відповідь 

 
Своєрідність сучасного моменту, я к у вітчизняній культурі, так і у світовій, полягає у 

надзвичайній багатоманітності наукових і духовних течій. Завданням сучасних досліджень, 
особливо у тих сферах, що звернені до осмислення історичного процесу, час від часу 
досліджувати динаміку культурного поступу. Філософська герменевтика як актуалізація 

https://studfiles.net/preview/5601405/
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діалогу з традицією, розуміння історичного тексту як «зустрічі горизонтів», тематизація змісту 
понять «авторитет», «передсуд» є тим теоретичним концептом, що дає змогу осмислити, 
зокрема, і феномен національної культури.  

Проблема ідентифікації філософських поглядів Бахтіна поставала і постає з певною 
регулярністю, більше того його приналежність до того чи іншого напрямку не є вирішеною 
однозначно до сьогодні. Особливоактуальною зазначена проблематика була в 80-90 роки 20 ст., 
у період «моди на Бахтіна», за словами одного із російських дослідників. Свідченням цього 
став вихід колективної монографії, присвяченої даній темі [2]. Загалом, спектр того, з якою 
філософською течією європейської філософії 20 ст. ідентифікують творчий спадок Бахтіна, 
досить розлогий. Так, зокрема, для В. Малахова [11] та В. Махліна [12] мислення російського 
дослідника – це німецька традиція «філософів спілкування» (Бубер, Розеншток-Хюсі, 
Розенцвейг), для Біблера [5] – неокантіанство, московська дослідниця вбачає в творчості 
Бахтіна продовження російської філософської думки [9], представленої В’яч. Івановим. 
В західних дослідженнях постать Бахтіна ідентифікується теж неоднозначно – від тлумачення 
його спадку крізь призму ідеологій лівого спрямування [15] і до прочитання в контексті 
«онтологічного повороту» в філософії 20 ст. [14]. 

Наше завдання полягає у порівняльному аналізі філософських концепцій М. Бахтіна та 
Г. Гадамера, у намаганні знайти точки дотику російського та німецького мислителів у їх 
поглядах щодо пошуків відповідей на ті духовні виклики, які постали перед західною 
культурою на початку 20 ст. 

У наш час герменевтика має два вектори розвитку – як теорія і методологія тлумачення 
тексту і як філософська наука. Тривалий час (від початку виникнення) домінуючою формою 
був перший вектор, який вбачав в герменевтиці наукову дисципліну. Починаючи з 19 ст. 
ситуація змінюється. За Шлейєрмахером, герменевтика – не наука, а мистецтво розуміння і 
тому має філософський характер. Очевидно, до Шлейєрмахера та Гадамера, герменевтика 
зводилася до екзегези, тлумачачи певний текст (передусім біблейський) як джерело в процесі 
комунікації. Останні в комунікації вбачали не лише текст, що несе певну інформацію, – у 
герменевтичний процес включався і «отримувач» цієї інформації. Перетворення герменевтики 
у філософію пов’язане з феноменологією. Всупереч класичній гносеології з властивим їй 
суб’єкт-об’єктним протиставленням, Гусерль показав, що усвідомлення предмета і предмет 
усвідомлення невідокремлені одне від одного. Первинною реальністю в феноменології 
виступає не «свідомість», «мислення», «дух», з одного боку, і «природа», «матерія», з іншого, а 
«життєвий світ» (Lebenswelt), що передує суб’єкт-об’єктному відношенню. Свідомість тут 
постає як сфера значень та смислів, і, тим самим, відкриває можливості для інтерпретації. 
Однак, в рамках вчення Гусерля герменевтика неможлива, оскільки у нього інтерпретація має 
другорядне значення у порівнянні з рефлексією, смисли у нього – кореляти інтенціональності. 

Остаточне філософське обґрунтування герменевтики пов’язане з М. Хайдегером. 
Останній здійснює розгляд проблеми в онтологічному плані. Феноменологія має перетворитися 
із дослідження процесу смислопородження (конституювання свідомістю значень або смислів) в 
дослідження питання про смисл буття. А оскільки таке питання може бути поставлене лише з 
огляду на особливість людського буття, постільки феноменологія має стати онтологічним 
дослідженням людського буття – герменевтикою. Вона виявляє онтологічні параметри 
людського буття, тобто умови, завдяки яким людське існування може бути тим, чим воно є. 
Людське буття (Dasein) визначене передусім не мисленням, а фактом власної присутності у 
світі. Акту свідомості, в якому суб’єкт протиставляє себе об’єкту, передує висхідна долученість 
мислячого в те, що їм мислиться, він завжди вже знаходиться в певному місці чи ситуації. 
Спосіб, яким здійснюється це знаходження, є розуміння. Тому людське буття з самого початку 
«герменевтичне». «Таким чином герменевтична проблематика стає областю аналітики того 
буття, Dasein, існування якого обумовлене розумінням»[15, с. 43].Отже, основною проблемою 
для герменевтики постає питання не про умови, за яких гносеологічний суб’єкт може щось 
зрозуміти, а питання устрою того сущого, буття якого полягає у розумінні. 

Висхідний пункт філософської герменевтики - онтологічний характер герменевтичного 
кола. Звідси слідує теза про принципову відкритість тлумачення, його незавершеність, а також 
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про невідокремленість розуміння тексту від саморозуміння інтерпретатора. Остання теза 
особливо важлива, адже акцентує увагу на включеність дослідника в сучасний йому культурно-
історичний контекст, експліцитне осягнення якого для нього недосяжне. Зазначений факт 
виразно тематизує проблему інтерсуб’єктивного оточення або, що теж саме, проблему 
сучасності, як визначальну для неї. (У М. Фуко дана ситуація фіксується як «турбота про 
сучасність» [16]). Розуміння засвідчує конкретно-історичну спрямованість осягнення світу 
людиною. А це виразно вказує на особливі сторони його предмету дослідження. Тому 
очевидно, що розуміння як самостійна філософська проблема вперше була усвідомлена в 
рамках дослідження специфіки гуманітарних наук. 

Класичний раціоналізм в дослідженні механізмів пізнавального процесу ґрунтувався, по-
перше, на знаходженні певних незмінних точок відліку в даностях свідомості, і, по-друге, 
побудові такої проекції цих даностей свідомості на зовнішній світ, в яких останній виступає 
фактично як втілення змістовностей суб’єктивної свідомості, як друге «я» свідомості. Класична 
схема західноєвропейської філософії загалом не дозволяє помислити свідомість як об’єкт, адже 
свідомість у цій схемі не об’єкт, а умова об’єктивації. А безпосереднім об’єктом для 
гуманітарних наук виступає саме свідомість. Постає питання: яким чином узгодити в одній 
схемі суб’єкт трансцендентальний і суб’єктивність опредмечену як об’єкт? Таким об’єктом 
постає мова, дискурс. Адже мова виступає в просторі пізнання людини і соціуму як найбільш 
загальний модус. По-перше, мова – це найбільш повна і водночас відкрита система, що 
дозволяє виражати у той чи інший спосіб будь-який зміст необмеженого різномаїття людського 
досвіду. Мова є тим посередником, без якого людина загалом не в змозі діяти як людина. На 
відміну від інших засобів комунікації та пізнання – знарядь праці, приладів, інструментів і т.п., 
які можуть бути залишені поза увагою і з часом знову використані у залежності від 
необхідності, мова – всеохоплююче і невідокремлене від людини знаряддя комунікації і 
пізнання; навіть рефлексуючи над мовою, ми користуємося нею ж. По-друге, в мові найповніше 
реалізована така сутнісна характеристика будь-якого предметного посередника спілкування, як 
інтерсуб’єктивність.Не прикладаючи особливих зусиль, знанням мови володіє практично кожна 
людина, адже вона просто живе і займається діяльністю в оточенні інших людей. Не існує і 
приватної мови. Говорити – завжди означає говорити про об’єкти, а власне мовні знаки і 
притаманні їм семантичні значення не демонструють свою структуру та зміст. В мові перед 
людиною постає позначений об’єкт, описана ситуація і т.п., але ніколи не виявляється 
безпосередньо етимологія слова, граматика чи синтаксис. Окрім зазначеного, мова є не лише 
посередником між досвідами різних суб’єктів, але її структура та семантичний зміст вочевидь є 
одним із важливих конституюючи елементів самих цих досвідів.В якості системи значень мова 
здійснює предметне розчленування реальності, ідентифікацію та початкову класифікацію явищ 
оточуючого світу. Варто зазначити, що все це відбувається значною мірою поза межами 
свідомого контролю суб’єкта.  

Проблема методологічного обґрунтування гуманітарних наук, як і тлумачення 
герменевтичної структури через мову (у Дільтея, зокрема, через історичність) – те спільне, що 
об’єднує російського і німецького мислителів. Але зазначене є похідним від програмних засад 
теоретичних концепцій філософів. Ці засадничі положення пов’язані з критикою метафізичних 
та логоцентристських засад західноєвропейського мислення. Критика метафізичної моделі 
пізнання безпосередньо спрямована проти найвідоміших її представників, починаючи з 
Платона. «…Звичайне протиставлення вічної істини і нашої дурної сучасності має не 
теоретичний смисл смисл…, а ціннісний присмак: ось вічна істина (і це добре) – ось наша 
плинна дурна сучасність (і це погано). Але тут ми маємо випадок участного мислення, яке 
прагне подолати свою даність заради заданості у тоні каяття…Така концепція Платона» [3, 
с. 17]. Це у свою чергу обумовлює звертання Бахтіна до проблеми людського тіла як 
природнього свідчення історичності людського буття-події. З цим пов’язана і тематизація 
неоплатонізму як опонента бахтінського діалогізму. Як зазначає московський дослідник, в цій 
традиції, за Бахтіним, «джерело монологічного «людиноборства» - адже неприйняття тілесної 
обмеженості моїх ідеальних устремлінь призводить до неприйняття разом з тілесністю ї 
ідеальних устремлінь інших [13, с. 309]. 
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І Гадамер, і Бахтінвбачають у проблематиці естетичного коріння метафізичного 
мислення.Так, у Бахтіна мовиться, що в основі метафізики –«спокій естетичної міфологеми»[3, 
с. 330], щоестетична діяльність значною мірою причетна до створення метафізичного.Загалом, 
йдеться про філософське звільнення від образності, властивої мисленню.(Як видаєтьсядана теза 
є актуальною для дослідників української культури, з огляду на її «панестетизм»(Маланюк) [10, 
с. 17-18]. За Гадамером, метафізичність мислення значною мірою пов’язана з античним 
уявленням про прекрасне, в основі якого – практика просторових мистецтв. Тому, стверджує 
Гадамер, «наше розуміння прекрасного все ще знаходиться під владою платонівського спадку» 
[7, с. 202].  

За Гадамером, дослідження історичного тексту передбачає наявність в дослідника 
певного попереднього розуміння, яке, у свою чергу, задане йому тією традицією, в рамках якої 
він живе і мислить. Він може корегувати це попереднє розуміння, але ніколи не зможе 
повністю звільнитися від нього. Мислення, звільнене від передумов, – фікція раціоналізму (Для 
порівняння у Бахтіна: «У кожну епоху, у кожному соціальному колі…завжди є …авторитетні 
висловлювання, яким…наслідують» [1, с. 193]. 

Переосмислює Гадамер і своє ставлення до авторитету. Невірне розуміння авторитету 
обумовлене універсалістськими зазіханнями мислення Просвітництва. «Протилежність віри та 
розуму, утверджена Просвітництвом, сама по собі несправедлива. Якщо авторитет замінює 
власне судження, то він справді є джерелом передсудів. Однак, це не суперечить тому, що він 
може бути і джерелом істини; на цю можливість власне і не зважує Просвітництво» [8, с. 198]. 
Авторитет, продовжуєГадамер, не варто протиставляти розуму у якості нерозумного. Адже, 
будь-який авторитет у свій час був здобутий шляхом пізнання і тому «із простим 
підпорядкуванням наказу вірно витлумачений авторитет немає нічого спільного» [8, с. 162]. 
Справді, авторитету властива наказовість. Але це вже – наслідок, а не сутність авторитету. 
Російський мислитель, переосмислюючи розуміння через діалог, зауважує, що тлумачення 
останнього лише як полеміки, суперечки не є достатнім, більше того у такій інтерпретації він 
(діалог) постає у своїй найбільш зовнішньо очевидній, але водночас і самій грубій формі. 
Натомість, Бахтін наполягає на довірливому ставленні до чужого слова. Власне, «благоговійне 
сприйняття (авторитетне слово), учнівство… згода» [1, с. 332] постають більш адекватними 
засобами розуміння. 

В філософській літературі, присвяченій дослідженню проблеми розуміння, в залежності 
від того, яку функцію виконує мова у процесі комунікації і як здійснюється віднесення мовних 
значень до предметної сфери спілкування, виділяють такі важливі типи ситуацій спілкування, 
як діалог і інтерпретацію. Різниця між цими двома засобами осягнення смислу залежить або ж 
від наявності спільного мовного середовища (ситуація діалогу), або ж від відсутності такого 
(інтерпретація) [6, с. 108-121]. Варто зазначити, що Бахтін, зокрема, не розрізняє цих двох 
методичних підходів для осягнення тексту (під яким у нього розуміється як письмовий, так і 
усний текст), поширюючи діалог і на інтерпретацію. Долаючи дистанцію, що відокремлює 
інтерпретатора від тексту, останній намагається засвоїти чужий смисл, осягти його.Умовою 
такого осягнення є позиція позазнаходження (вненаходимости). Тому Бахтін говорить про 
«принципові» переваги позазнаходження (просторового, часового, національного). «Не можна 
розуміти розуміння як вчуття і перенесення себе на місце чужого (втрата власного місця)… Не 
можна розуміти розуміння як переклад з чужої мови на свою мову» [4, с. 402-403]. Розуміння – 
не переклад, і відповідь. За Бахтіним, лише відповідь має смисл. «Смисл завжди відповідає на 
якісь запитання. Те, що ні на що не відповідає, видається нам полишеним сенсу» [4, с. 410]. 
Більше того, смисл і є відповідь. Бахтін пише: «Смислами я називаю відповіді на запитання» [4, 
с. 409]. 

«Відповідаючий» характер смислу виразно вказує на практичний характер 
герменевтичного знання загалом. «Смисл потенційно безкінечний, але актуалізується він лише 
за умови зустрічі з іншим (чужим, смислом…Він (смисл) завжди поміж смислами» [4, с. 410]. 
Німецький дослідник теж акцентує увагу на цю найсуттєвішу обставину розуміння. Так, 
Гадамер, переосмислюючи новоєвропейське бачення суті мистецтва і визначаючи її через свято 
та гру, говорить про неможливість відокремлення останньої від її практичної реалізації. Якщо 
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ми розуміємо текст, то його смисл захоплює нас так само, як і захоплює прекрасне. В 
герменевтиці сам текст виступає в ролі активного суб’єкта (сутність тексту залежить не лише 
від автора, а від слухача,споживача,читача). Все зазначене – свідчення того, що ситуація 
розуміння передбачає особистісну активну включеність у процес, адже той хто інтерпретує не 
може лишатися осторонь, бути безпристрасним.  

Ситуація розуміння становить, за Бахтіним, «складну взаємодію тексту (предмет 
вивчення та обдумування) та створюваного оточуючого контексту (того, хто запитує і т.п.), в 
якому реалізується пізнавальна та оцінююча думка вченого» [1, с. 310], або, як це формулює 
Гадамер, подію «злиття горизонтів» [8, с. 361]. Оскільки розуміння спирається на найбільш 
невизначені, культурно-історичні особливості ситуації інтерпретатора, то саме від міри 
критичного самоусвідомлення цих неявних пізнавальних імперативів і залежить пізнання 
тексту. А це, у свою чергу, свідчить про відсутність однозначних стандартів для інтерпретації 
культурних артефактів, і текстів зокрема. Ілюструючи ці методичні приписи на прикладі 
дослідження проблем художньої творчості, Бахтін, зазначаючи, що «могутня творчість» багато 
в чому є явищем неусвідомленим, тому і «доповнюється усвідомленням і розкривається 
різномаїттям смислів» [4, с 403]. Така позиція дозволяє Бахтіну висунути критерій глибини 
розуміння як один із вищих критеріїв у гуманітарному пізнанні (потрібно «набирати глибину 
(а не висоту і ширину)» [4, с. 405]. 

Ставлячи за мету методологічне обґрунтування «наук історичного досвіду», перегляд 
просвітницької гуманітарної епістеми, Бахтін і Гадамер далекі від наївної віри в незалежність 
людського розуму, на відміну від тих, хто заперечує вплив історичного контексту. В обох 
наявна спрямованість на «деструкцію» метафізики, або, користуючись сучасною термінологію, 
на деконструкцію автономії суб’єкта. З іншого – на відміну від постмодерністів не 
погоджуються з тезою про абсолютну визначеність контекстом людського мислення. Обидва 
стверджують тезу про важливу роль суспільства у процесі розуміння. Як для Бахтіна, так і для 
Гадамера – вивчення історії не самоціль; вона є засобом кращого розуміння реальності, в якій 
ми живемо, виступає, за Фуко, проявом «турботи про сучасність» [16]. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОЛЕДЖІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В БОЛГАРІЇ 

 

У статті досліджено сучасний стан професійної освіти у Республіці Болгарія в 

контексті її інтеграції в освітній простір Європейського Союзу. Визначені місце та роль 

коледжів і професійних коледжів в системі освіти країни, проведений їх порівняльний аналіз з 

вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації України на прикладі медичної освіти. 

Ключові слова: система професійної освіти Республіки Болгарія, професійний коледж, 

професійний бакалавр, ступінь професійної кваліфікації, дуальна освіта, неперервна освіта. 

 

Інтеграція України в європейський простір зумовлює реформування всіх сфер освіти, 

зокрема безпосередньої зміни зовнішнього та внутрішнього змісту професійної, зокрема 

професійно-технічної та професійної медичної освіти. Наявні спеціальності та механізм 

замовлення фахівців не відповідають запитам ринку праці, суспільства та освітнім 

європейським стандартам. Важливим є визначення статусу навчальних закладів І та ІІ рівня 

акредитації, що наразі здійснюють підготовку фахівців з певних спеціальностей освітньо-

кваліфікаційного рівня ―молодший спеціаліст‖, вирішення проблеми фінансування, баз 

навчальних та виробничих практик, залучення до співпраці підприємців, підвищення мотивації 

до отримання певної професії. Доцільність вивчення болгарського досвіду зумовлена схожістю 

менталітета, історичної та культурної єдності та здійсненою в країні трансформацією системи 

освіти в європейський простір.  

В сучасних національних та закордонних дослідженнях основна увага приділяється 

загальним питанням розвитку освіти в країнах Європейського Союзу та Болгарії в контексті 

європейської освітньої системи. В дослідженнях Савиної А.К., Іщук Т.А. , Кристальчук Т.Є 

аналізуються основні напрямки освітньої інтеграції, порівнюють освітні системи країн ЄС. 

Пухковська Л. та Кононова А. порушують питання щодо освітніх та професійних 

кваліфікаційних стандартів в Україні та країнах Європейської Співдружності. Виділяється 

дослідження опубліковане у вигляді монографії Сергєєвої Л.М., ґрунтовно висвітлюються 

європейські освітні стандарти професійної освіти, аналізуються європейські національні освітні 

системи. Доведення необхідності та шляхи реформування сучасної професійної освіти в 

Україні викладені в роботі Мороз В.Д.. Болгарські дослідники, зокрема Недкова А.С. 

приділяють увагу шляхам підвищення якості рівня професійної освіти щодо державних освітніх 

вимог, суспільного замовлення та європейських стандартів. Основою для нашого дослідження є 

нормативно-правова база системи освіти республіки Болгарія. В процесі дослідження були 

вивчені: закони ―Про професійну освіту та навчання‖, ―Про вищу освіту‖ республіки Болгарія, 

Перелік професій професійної освіти та навчання.  

Метою роботи є визначення місця та ролі коледжів в системі професійної підготовки в 

Болгарії на основі аналізу нормативно-правової бази їх функціонування та їх порівняльний 

аналіз з вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації в Україні.  

В результаті приєднання країн Центральної та Східної Європи до Європейської 

співдружності, Республіка Болгарія (РБ) стала повноцінним членом та партнером європейської 

спільноти. Зміни торкнулися всіх сфер життя суспільства, в тому числі системи освіти. 

Необхідно було пристосувати та переорієнтувати систему професійної освіти Болгарії до 

загальноєвропейських освітніх стандартів, що позначилося на зміні деяких складових старої 

(пострадянської) системи професійно-технічної освіти та сприяло утвердженню 

загальноєвропейських принципів освіти. Було здійснено ряд перетворень на законодавчому 

рівні та в освітній методології. Згідно з положеннями Маастрихтського трактату (1993р.), який 

започаткував Європейський Союз, освіта не належить повній уніфікації та не нав’язує введення 
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однакових для всіх країн змін [5, с. 54]. До того ж організація сфери освіти, що включає 

структуру освітньої системи та зміст освіти залишається в компетенції кожної країни. Це дуже 

важливо, оскільки ніяке рішення не може бути реалізоване, якщо воно не відповідає як 

реальними потребам, так і можливостям і наявним ресурсам кожного члена співтовариства. В 

той же час, немає підстави вважати, що в Європі не існує єдиної освітньої політики. Головні 

напрямки інтеграційної політики в галузі освіти відображені статтях 149 та 150 

Маастрихтського трактату, що впроваджують правові важелі для забезпечення рівного доступу 

до освіти на всіх рівнях освітніх систем громадянам країн – членів ЄС та використання 

однакових критеріїв рівня професійної кваліфікації [5, с. 54].  

Система законодавства щодо регулювання розвитку професійної освіти у Болгарії 

орієнтується на принципи, зафіксовані в Лісабонській стратегії (2001 р.) та кореговані 

стратегією «Європа – 2020», що викладена в Копенгагенській декларації Європейської Комісії і 

проголошення якої започаткувало так званий «Копенгагенський процес». Концепція 

ціложиттєвого навчання (освіти упродовж життя), прогресивні ідеї якої викладено в 

документах і матеріалах міжнародних організацій, зокрема в доповіді «Освіта: невідомий 

скарб» та в рекомендаціях ЮНЕСКО і МОП «Технічна і професійна освіта та підготовка для 

ХХІ століття», [6, с. 15]. Розроблені стратегії і прийняті рішення спираються на реальний 

досвід, традиції і потенціал національних освітніх систем держав – членів Європейського 

Союзу [6, с. 14]. 

Метою професійної освіти та професійної підготовки в Болгарії є «підготовка громадян 

для розвитку економіки та інших сфер суспільного життя, створення умов для отримання 

професійної кваліфікації та пожиттєве вдосконалення професійних навичок» [1, с 2]. Як і в 

інших країнах Європейського Союзу система професійної освіти Болгарії орієнтується на 

вимоги ринку праці, підприємців та соціальних партнерів. Міністерство освіти та науки і 

Міністерство праці та соціальної політики РБ надають пропозиції уряду щодо переліку 

професій, який не є сталим, «щорічно перелік оновлюється до кінця жовтня поточного року» [1, 

с. 3]. Порядок та розробку переліку здійснює Національна агенція з професійної освіти та 

навчання (Національна агенція за професионално образование и обучение). Перелік професій, а 

також критерії їх визначення приймаються актом Кабінету Міністрів.  

Згідно з Переліком професій (Списък на професиите за професыонално образование и 

обучение.) [3, с. 1], існує ІV ступеня професійної кваліфікації, кожній професійні галузі 

відповідає певний ступінь в залежності від того, якими компетенціями повинен оволодіти той, 

хто навчається. Перелік професій досить об’ємний: від професійного напрямку «мистецтво» до 

військово-морської справи. Болгарія – країна туристична, тому безперечно велика увага, з боку 

підприємців приділяється тим професіям, які тісно пов’язані з туристичним бізнесом.  

У Законі про професійну освіту та навчання РБ (Закон за професионалното образование 

и обучение Република България) [1, с. 8], зазначено, що «професійні кваліфікації в системі 

професійної освіти та навчання регламентовані рамковими програмами». Кожна рамкова 

програма (А., Б., В, Г., Е.) відповідає національній системі ступеневої професійної кваліфікації. 

В рамкових програмах зафіксовано за який проміжок часу студент отримає потрібний ступінь 

професійної кваліфікації, на яких засадах та яка вікова категорія громадян має право вступати 

до певного навчального закладу, який навчальний заклад можливо обрати, якою професією за 

цей проміжок часу можна опанувати та де свої уміння та навички можна реалізувати. В 

Болгарії, на відміну від деяких країн ЄС, не розроблені професійні стандарти і у розробці 

національної системи професійної кваліфікації орієнтуються на освітні стандарти. На думку 

деяких фахівців, сьогодні нівелюється поняття «професійні стандарти» та «освітні стандарти». 

[6, с. 16]. 

Прикладом впровадження європейських стандартів підготовки фахівців та одержання 

професійних кваліфікацій в РБ – є медична галузь знань. На пострадянському просторі, в 

деяких країнах, в тому числі і в Україні, залишилась спеціальність «Фельдшер», тоді як в 

деяких країнах ЄС та в інших країнах світу існує професія «Парамедик», причому згідно 

Переліку професій існує градація в залежності від опанування компетенціями що дає підстави 
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отримати ІІ, ІІІ або ІV ступінь професійної кваліфікації [3, с. 30]. До обов’язків парамедика, 

ІVступінь професійної кваліфікації, відноситься: транспортування потерпілого та хворої 

людини, надання першої медичної допомоги та сприяння  лікарю у невідкладній допомозі. 

Професійні обов’язки фельдшера в Україні значно ширші. Робота фельдшера – це надання 

кваліфікованої долікарської медичної допомоги хворому. Фельдшер – це не тільки працівник 

швидкої допомоги, а також у здоровпунктах великих організацій (фельдшер здоровпункту), у 

військових частинах (військовий фельдшер), на річкових та морських суднах (корабельний 

фельдшер), на залізничних станціях та в аеропортах (фельдшер здоровпункту станції або 

аеропорту), в фельдшерсько-акушерських пунктах сільської місцевості (фельдшер ФАП). 

Слід зазначити, що спеціальності медичних фахівців середньої ланки, за якими ведеться 

підготовка в Україні та Болгарії суттєво відрізняються. Українська номенклатура 

спеціальностей спрямована на підготовку фахівців для соціально-орієнтованої системи охорони 

здоров’я, для забезпечення потреб усіх верств населення, а в Болгарії вона орієнтується на 

потреби ринку праці, який, насамперед, задовольняється платіжоспроможним попитом на 

медичні послуги. При цьому в Болгаріїї здебільшого навчають за ―вузькими‖ спеціальностями. 

Так, наприклад, Дніпровський базовий медичний коледж (м. Дніпро, Україна) проводить 

підготовку за спеціальностями: «медична сестра», «акушер», «фельдшер», «санітарний 

фельдшер». Відповідний перелік медичного коледжу м. Варна, (Болгарія) такий [7]: «медична 

сестра», «акушер», «медичний лаборант», «помічник фармацевта», «інспектор в сфері охорони 

здоров’я», «зубний технік», «фізична реабілітація», «рентген-лаборант», «медична 

косметологія», «медична оптика». Причому програми підготовки за першими двома 

спеціальностями є бакалаврськими, а решта розглядається як професійна освіта. 

Система навчальних закладів, що здійснює професійну підготовку в РБ досить 

розгалужена: професійно-технічні училища, школи мистецтв, спортивні школи, спеціальні 

школи – навчальні школи-інтернати та соціально-педагогічні інтернати, професійні коледжі, 

центри професійної підготовки, центри обробки інформації та професійної орієнтації [1. с.15]. 

В цій ланці професійні коледжі займають передостанній щабель в отриманні базової 

професійної освіти, і це надає можливість здійснювати безперервну освіту, яка є головним 

пріоритетом, як в Болгарії, так і в Європейському співтоваристві.  

Законодавство РБ розрізняє поняття «професійний коледж» та «коледж». Коледжі та 

професійні коледжі мають право готувати фахівців за однаковими професійними напрямками, 

але випускники отримають різну спеціалізацію і різні можливості щодо працевлаштування.  

Професійні коледжі Болгарії здійснюють підготовку осіб у віці від 16 років, які мають 

атестат, що засвідчує наявність середньої освіти, навчання триває два роки, по закінченню 

випускники складають іспит та отримують ІV ступінь професійної кваліфікації в рамках 

програми «Г». Навчання здійснюється за наступними формами: денна, вечірня, заочна, 

самостійна, дистанційна та навчання в процесі роботи (дуальна форма). Сутність останньої – 

партнерство між навчальним закладом та одним або декількома роботодавцями та навчання 

безпосередньо на виробництві. Згідно з освітнім стандартом студенти отримають саме 

професійно-практичну підготовку через вивчення дисциплін та модулів, можлива розширена 

професійна підготовка, яка збільшує кількість опанованих компетенцій. В Україні поряд з 

фаховими дисциплінами навчальними планами закріплені дисципліни соціально-гуманітарного 

циклу, внаслідок чого між ними виникає диспропорція. Так, на дисципліну «Основи латинської 

мови з медичною термінологією», згідно з робочими навчальними планами, відводиться 48 

годин, а на дисципліну «Культурологія» – 34 години. Але тематика останньої дисципліни 

вивчається в рамках шкільної програма, і студенти повторно її опановують. Виникає питання: 

Чи є це доцільним? Напрошується висновок, що національна система професійної освіти 

України, насамперед робить акцент на отриманні знань, а не компетенцій. Національна освітня 

система України характеризується фундаментальністю, і тому важливо вирішити, чи потрібно 

цей аспект зберігати, або все ж таки зосередитися виключно на практичній підготовці. 

Безумовно, не варто сліпо копіювати закордонні освітні системи, необхідно враховувати 

національні, історичні особливості, виходити з реалій які існують в соціально-економічній 
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сфері. На думку деяких дослідників, коледжі мають надавати більш посилену фундаментальну і 

загальнопрофесійну підготовку [4, с. 4]. 

Невідомими в Україні, але поширеними в Болгарії є приватні професійні коледжі, 

засновниками яких можуть бути фізичні та юридичні особи, комерційні компанії. Освітня 

діяльність навчальних закладів здійснюється відповідно до законодавства з професійної освіти 

РБ. Роботодавці зацікавлені в розвитку навчальних закладів подібного типу, так як 

безпосередньо контролюють якість отриманих навиків з професії та кваліфікацій. 

Коледжі, в більшості випадків, є складовими університетів або здійснюють самостійну 

освітню діяльність, згідно з Переліком професій та іншої нормативно-правової бази. В системі 

освіти Болгарії запроваджено освітньо-кваліфікаційні ступені «професійний бакалавр з…», 

дещо схожий з освітньо-кваліфікаційним ступенем «молодший спеціаліст» та ступенем 

«бакалавр». Все залежить від тієї кількості кредитів, яку було опановано. Згідно з Законом про 

вищу освіту Республіки Болгарії «не менше 180 кредитів, терміном навчання три роки – 

«професійний бакалавр з…» та не менше 240 кредитів, терміном навчання 4 роки – «бакалавр» 

[2, с. 26].  

Трансформування пострадянської системи професійної освіти шляхом перейменування 

технікумів та вищих професійних училищ у коледжі, які різнобічні за своїм професійним 

напрямком, призвело до виникнення в Україні власного тлумачення поняття «коледж». В 

країнах Європейського Союзу та США під цим поняттям розуміють навчальний заклад, який в 

основному прирівнюється до вищої школи, тоді як в Україні це навчальні заклади І та ІІ рівня 

акредитації, які надають базову шкільну підготовку та оволодіння певною професією. На 

сучасному етапі в Україні обговорюється питання щодо віднесення коледжів до базової 

професійної освіти або до системи середньої спеціальної освіти. Також дискутується питання 

щодо існування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і його заміни на 

ступінь «молодший бакалавр». 

Таким чином, викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки. 

Система законодавства в сфері професійної освіти в Болгарії підпорядковується 

рамковим нормативним документам Європейського Сюзу, але має національні особливості. 

Впроваджено принцип неперервної освіти протягом життя та принцип професійної ступеневої 

освіти. В країні діє національна система ступеневої професійної кваліфікації. Професійна 

підготовка здійснюється коледжами за ступенями ―бакалавр‖ та ―професійний бакалавр‖ та 

професійними коледжами за ступенями професійної кваліфікації.  

Українська номенклатура спеціальностей медичних фахівців середньої ланки 

спрямована на підготовку фахівців для соціально-орієнтованої системи охорони здоров’я для 

забезпечення потреб всіх верств населення, а в Болгарії вона орієнтується на потреби ринку 

праці, який насамперед задовольняється платіжоспроможним попитом на медичні послуги. При 

цьому в Болгаріїї здебільшого навчають за більш ―вузькими‖ спеціальностями.  

Національна система професійної освіти в Україні, насампред, робить акцент на 

отриманні знань, а система Болгарії –  на отриманні компетенцій. 

Перспективою досліджень в обраному напрямку слід вважати розробку рекомендацій 

щодо формування методичного забезпечення навчального процесу коледжів України на основі 

компетентністного підходу. 
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У статті розглянуто досвід студентського самоврядування зарубіжних країн та 

визначенойого характерні риси, що становить перспективу для розроблення напрямів 

розвитку вітчизняного студентського самоврядування. Розглянуто досвід студентського 

самоврядування у Великій Британії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Франції, 

Польщі, Румунії, Росії, Білорусі та Литві. Здійснено зіставний аналіз функціонування 

вітчизняного та зарубіжного студентського самоврядування.  

Ключові слова: студентське самоврядування, заклади вищої освіти, органи 

студентського самоврядування, студентське самоврядування за кордоном, виховна робота. 

 

Процеси євроінтеграції вимагають вивчення іноземного досвіду функціонування 

студентського самоврядування та втілення його кращих традицій у практику роботи закладів 

вищої освіти. 

Аналіз сучасного стану становлення студентського самоврядування призводить до 

висновків про ряд прогресивних змін у його діяльності: увагу громадськості до питань 

студентського самоврядування; зростання ваги органів студентського самоврядування у фун-

кціонуванні закладів вищої освіти, зокрема при прийнятті керівниками управлінських рішень; 

розширення повноважень студентського самоврядування; фінансування діяльності 

студентського самоврядування; посилення правозахисної функції органів студентського 

самоврядування. 

Проблему розвитку студентського самоврядування за кордоном і впровадження його ідей 

на вітчизняному ґрунті розглядали Т.І. Бондар, Т.Б. Буяльська, І.В. Василенко, 

М.О. Карпуленко, Н.А. Костіна, А.В. Підгаєцька та ін. Метою статті є аналіз досвіду 

студентського самоврядування зарубіжних країн та визначенняйого характерних рис, що 

послугує підставою для розроблення перспективних напрямів розвитку вітчизняного 

студентського самоврядування. 

Дослідження досвіду роботи студентського самоврядування у Великобританії засвідчило 

про функціонування у закладах вищої освіти країни студентських товариств, StudentsSocieties. 

У NorthumbriaUniversity (Нортумбрія) Великої Британії функціонує близька ста студентських 

товариств, до яких належать танцювальні, музичні, дебатні, феміністські, футбольні, покерні, 

письменницькі [11]. Примітним є те, що завданням товариств є розвиток певного напряму 

студентських інтересів. Організація розважальних заходів для студентів не є метою діяльності 

товариств. Функцію організації та проведення розважальних заходів виконує найманий 

персонал. Товариства об’єднує студентська спілка. Керівництво її діяльністю здійснює 

правління студентської спілки з числа представників від студентів та експерти, що мають 

досвід роботи в потрібній галузі.  

Аналіз роботи студентського самоврядування у Великій Британії призводить до висновку 

про ключові позиції досліджуваного феномену: всебічне врахування інтересів студентів, про 

що свідчить велика кількість студентських товариств; увага до розвитку лідерських якостей, що 

стає школою керівника, політика; потужна матеріальна підтримка з різних джерел: членські 

внески студентів, спонсорські та державні кошти. 

Вивчення досвіду німецького самоврядування засвідчує, що основним завданням 

німецьких студентських лідерів є контроль і вплив на розподіл студентських внесків та освітню 

діяльність уряду федеральних земель [4]. Характерним для системи німецького студентського 
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самоврядування є взаємозалежне існування академічного та студентського самоврядування, 

коли студенти делегують своїх представників до академічного сенату та рад факультету, а 

викладачі та представник адміністрації можуть бути присутніми на студентських зібраннях. 

Частка студентів у таких радах становить 5-15% [7]. 

Структура студентського самоврядування включає: студентський парламент, загальний 

студентський комітет, студентську раду (колишні земляцтва), реферати (відділи), раду 

об'єднання фахівців (забезпечує функціонування студентського самоврядування за статутом). 

Студентське самоврядування у Німеччині функціонує за наступними напрямами: 

організаційно-структурний; науково-освітній; господарчо-фінансовий; соціально-сервісний; 

культурно-спортивний; міжнародний. 

Вивчення діяльності самоврядування у Німеччині свідчить про наявність спільних рис з 

сучасним Українським самоврядуванням: введення системи членських внесків, право студентів 

на страйк, представництво у вченій раді закладу, процедура обрання до представницького 

органу, наявність значної кількості напрямів діяльності. Проте перевагами німецької системи 

самоврядування є більша академічна свобода студентів як результат функціонування 

студентського самоврядування; чітка організаційна структура, узгоджена з вивіреною 

нормативно-правовою базою; значна державна підтримка. 

Аналіз зарубіжних систем студентського самоврядування засвідчує, що студентське 

самоврядування у Сполучених штатах Америки максимально наближене до системи 

державного врядування країни. Починаючи із процедури вибору студентського президента, що 

відбувається з потужною передвиборчою агітацією у вигляді банерів на території університету, 

листівок, дебатів між кандидатами. 

Обрані лідери позбавляються плати за навчання, можуть найматися університетом з 

неповною зайнятістю. До повноважень студентського президента входить контроль витрат 

студентських коштів та розміру студентських внесків. Студентський сенат є виразником 

студентської думки, що діє спільно з офісом студентського життя Office of StudentLife [7]. 

Система освіти Сполучених штатів Америки в цілому та система освітньої діяльності у 

закладах вищої освіти, і позааудиторної виховної роботи зі студентами спрямована на 

особистісне становлення громадянина США [2, с. 20]; функціонування Асоціації студентський 

урядів вищих навчальних закладів Америки для забезпечення узгодженої діяльності органів 

студентського самоврядування рівних закладіввищої освіти. 

Аналіз системи студентського самоврядування Канади дозволяє твердити про 

багатоманіття студентських організацій, що діють на рівні вищого навчального закладу, 

провінції, федерації (національна студентська фінансова асоціація National FinanceStudent 

Association (NFSA), федерація канадських студентів Canadian Federation of Students, альянс 

студентських асоціацій Канади Canadian Alliance of Student Associations), міжнародному рівні: 

міжнародна студентська організація International Students Association, міжнародна студентська 

служба Canadian International Student Services, канадська асоціація управління фінансовою 

допомогою студентів Canadian Association of Student Financial Aid Administrators[8].  

Студентські об’єднання здійснюють вплив на органи місцевого самоврядування шляхом 

обстоювання свободи слова, захист несправедливо засуджених, притягнення до 

відповідальності винних у порушенні прав людини. Національні організації об’єднують 

представників різних культур, що забезпечує рівність прав представників різних народностей. 

В економічних студентських організаціях студенти беруть на себе роль фінансових аналітиків, 

поруч із фахівцями реалізують інвестиційні проекти, розроблюють плани покращення 

добробуту місцевої громади. Потужний напрям діяльності студентських організацій – захист 

прав людини як у Канаді, так і в інших країнах. 

Вивчення досвіду діяльності вищих навчальних закладів Канади засвідчило, що 

характерною особливістю функціонування студентського самоврядування є клубна робота, що 

включає спортивно-розважальний, академічно-професійний, доброчинний напрями. 

Відмінністю студентського самоврядування у Канаді є висока соціально-політична активність 
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студентів, свідченням чому є «кленова весна», низка протестних акцій студентів, що мали місце 

у листопаді 2011 року, та загальний студентський страйк у лютому-березні 2012 року.  

Найбільш перспективними для впровадження у практику діяльності вітчизняного 

студентського самоврядування є відносини між адміністрацією вищого навчального закладу та 

представниками студентського самоврядування; багатоманіття сфер діяльності студентського 

самоврядування; фінансування студентського самоврядування; форми діяльності студентських 

засобів масової інформації; чіткі вимоги до лідерів студентського самоврядування; звітність, 

прозорість студентського самоврядування, планування роботи органів студентського 

самоврядування; залучення до активної діяльності студентів усіх курсів і форм навчання 

[3, с. 167]. 

Аналіз досвіду функціонування студентського самоврядування у Франції засвідчує, що 

осередками самоврядування у вищих навчальних закладах є студентські об’єднання на зразок 

асоціацій і синдикатів. Студенти беруть участь у роботі адміністративної, наукової ради, ради з 

питань навчання та університетського життя, що складаються на 50% з викладачів [6]. Кошти 

на функціонування студентського самоврядування надходять від спонсорів, в обмін на 

рекламування студентами їх продукції, та батьків студентів. Перевагами системи студентського 

самоврядування Франції є широка представленість студентів у радах вищого навчального 

закладу, можливість здійснювати реальний вплив на розгляд питань адміністративного, 

наукового характеру, соціальних питань. 

Система польського студентського самоврядування охоплює державний, місцевий рівні 

та рівень вищого навчального закладу. Державний рівень представлений функціонуванням 

студентського парламенту Польщі, що є структурою, яка об’єднує представників від органів 

студентського самоврядування всіх вищих навчальних закладів Польщі, та ради вищої освіти. 

Студентський парламент, або загальнопольське представництво студентських самоврядувань, 

бере участь у підготовці законопроектів, документів, пов’язаних зі студентами. Рада вищої 

освіти є виборним органом і складається з 21 кандидата наук, 6 докторів наук та 3 

студентів [5, с. 2]. Завдання даного органу передбачають співпрацю з міністром освіти та 

владними структурами, що визначають державну освітню політику. 

На рівні вищого навчального закладу студентське самоврядування представлене 

законодавчою, виконавчою та судовою владою. Законодавчу владу уособлює студентський 

парламент або сенат вищого навчального закладу. Вибори до цього органу проходять раз на 

рік. При чому, в них беруть участь студенти і денної, і заочної форми навчання, аспіранти і 

докторанти. Найбільша квота на виборах встановлена для студентів денного відділення, для 

решти категорій, – квоти менші. Кандидати проводять яскраву передвиборчу кампанію [10, 

с. 19]. 

Цікавим фактом є те, що в процесі передвиборчої агітації, кандидати можуть роздавати 

виборцям печиво або невеликі подарунки, тоді як у Індії такий факт могли б розцінити як 

підкуп виборців. У одному з індійських вищих навчальних закладів, після виборів лідера 

студентського самоврядування, проводилось розслідування, предметом якого стало виявлення 

фактів роздачі безкоштовних записників та кедів. Подарунки, роздані агітаторами, вилучив 

виборчий комітет [6].  

Виконавча влада реалізується такими органами як: студентська адвокатура, бюро 

співпраці за кордоном; комісія з інформації та зв’язків із громадськістю, з проблем студентів, 

справ аспірантів і докторантів, проблем культури, контрольно-ревізійна; бюро соціальних 

справ, наукова рада. До колегіальних органів державного університету студенти обираються у 

складі 25 % [6]. Судова влада реалізується через роботу дисциплінарних комісій або 

товариського суду. 

Особливістю польського самоврядування є те, що не простежується вияв студентської 

ініціативи на рівні академічної групи, адже у вищих навчальних закладах даної країни така 

одиниця практично відсутня. Групи є динамічними, формуються в залежності від потреб 

студентів у вивченні певних дисциплін.  
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Дослідження польського самоврядування засвідчило, що в його структурі функціонує 

значна кількість студентських організацій і товариств суспільно-політичної, релігійної, 

професійної, наукової спрямованості. Таким чином студенти мають широке поле для реалізації 

власних нахилів та уподобань. 

Місцевий рівень студентського самоврядування впроваджується на рівні гмін (волостей, 

найдрібніших територіальних одиниць), повітів (середніх одиниць, понад 100 тисяч жителів), 

воєводств (найбільших територіальних об’єднань, яких у Польщі з першого січня 1999 року – 

16). Аналіз системи польського самоврядування дозволив визначити наступні перспективні для 

вітчизняного самоврядування моменти: злагодженість діяльності законодавчої, виконавчої, 

судової влади в структурі студентського самоврядування; представленість студентського 

самоврядування на державному, вузівському, місцевому рівні, що забезпечує участь студентів у 

вирішенні питань освітнього та управлінського характеру; фінансування органів студентського 

самоврядування з різних джерел; високий рівень гарантування демократичних цінностей у 

вищій школі. 

Румунська система студентського самоврядування визначається високим рівнем 

автономії вищих навчальних закладів. Студенти представлені у кількості 25 % від загального 

складу в ключових органах вищого навчального закладу: сенаті, радах факультету, комісіях. 

Університетські органи не можуть ухвалювати рішення, що стосуються студентів, без 

узгодження та присутності представників студентського самоврядування. Фінансування 

студентського самоврядування здійснюється адміністрацією вищого навчального закладу. 

Консолідації зусиль студентських лідерів сприяє діяльність Національного альянсу 

студентських організацій Румунії, що представлена близька 170 студентами різних вищих 

навчальних закладів [6]. Члени організації обстоюють якість освітнього процесу, його 

відповідність європейським нормам, та мають назву ініціаторів Болонського процесу. 

Домінантними рисами студентського самоврядування Румунії, що мають перспективне 

значення для українських студентів, є вага студентських лідерів у вирішенні питань 

університетського життя, широка представленість у робочих органах управління вищим 

навчальним закладом, потужна загальнодержавна студентська організація. 

В Росії студентське самоврядування розглядають як одну з форм виховної роботи у 

вищому навчальному закладі, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості з 

активною життєвою позицією, творчим потенціалом, високим професійним рівнем. Наявність 

студентського самоврядування в сучасній Росії є необхідною умовою для проходження 

акредитації та атестації вищого навчального закладу. Студентське самоврядування є однією з 

форм молодіжної політики держави. Активізація руху студентського самоврядування відбулася 

у 2012 році з прийняттям федерального закону від 29.12.2012 № 273–ФЗ «Про освіту в 

Російській Федерації».Привертає увагу зв’язок державної політики з діяльністю органів 

студентського самоврядування та значний контроль з боку різних структур за функціонуванням 

даного феномену, що не є сприятливим фактором для розвитку студентського самоврядування 

на демократичних засадах. 

На відміну від вітчизняної системи студентського самоврядування, що в останні роки 

бере курс на відділення профспілкової організації зі структури студентського самоврядування, 

в Росії профспілка залишається вагомою ланкою самоврядної ініціативи. Позитивним набутком 

діяльності студентського самоврядування таких країн як Росія та Білорусь є відродження руху 

студентських будівельних загонів. Поодинокі випадки функціонування таких загонів, після 

здобуття Україною незалежності, можна було спостерігати і в Україні, проте масовізації не 

відбулося, і рух студентських будівельних загонів не здобув другого життя. 

Студентське самоврядування Білорусі характеризується фазою розбудови системи 

управління вищою школою та системи студентського самоврядування в тому числі. В 

Гомельському державному університеті, Білоруському державному економічному 

університетах функціонують студентські ради. У Брестському та Могильовському 

університетах діють ради студентського самоврядування. Незначне поширення мають 

студентські ректорати та деканати. Проте, варто відзначити, що Білорусь вже має досвід 
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функціонування студентського союзу Білоруського державного університету, який має статус 

юридичної особи. Однак, діяльність організації спрямована здебільшого на культурну та творчу 

самореалізацію студентів, а захист їх прав не є пріоритетним завданням. На законодавчому 

рівні діяльність органів студентського самоврядування потребує врегулювання з метою 

наближення до автономії цих структур, та їх функціонування на демократичних засадах. 

Аналіз функціонування системи студентського самоврядування у Литві засвідчив, що 

позитивним моментом роботи студентського самоврядування є представництво студентів у 

роботі всіх органів університету: комісіях по компенсації витрат на навчання, апеляційній, з 

навчального процесу, з питань етики, питань гуртожитку, розвитку інфраструктури [1]. Керівні 

функції покладено на президента, віце-президента, членів ради та ревізійної комісії, яких 

щорічно обирають на студентській конференції вищого навчального закладу [9, с. 70]. 

Студентські лідери представлені також у сенаті, ректораті, академічній раді, вченій раді, раді 

якості, комісії з допуску до педагогічної діяльності викладачів. 

Діяльність органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів 

координується Литовською національною радою студентів, що об’єднує представників 

студентського самоврядування різних вищих навчальних закладів. Головним органом ради є 

конференція. Виконавчими органами є президент, регіональні представництва та контрольний 

комітет (ревізійна комісія або комітет із внутрішнього аудиту). Від імені конференції діє 

центральна рада, що є другим за значущістю органом.Литовська студентська рада має досить 

широкі повноваження, свідченням чого є те, що саме рада видає студентські посвідчення.  

Дослідження досвіду студентського самоврядування європейських країн свідчить про 

наступні характерні риси студентського самоврядування: партнерські взаємини студентських 

лідерів ізкерівництвом вищого навчального закладу; широка представленість студентів у 

керівних органах вищого навчального закладу; значний вплив органів студентського 

самоврядування на вирішення питань життєдіяльності вищого навчального закладу; 

багатопланова діяльність студентського самоврядування у різних сферах діяльності з 

урахуванням потреб, нахилів та уподобань студентів; значна матеріальна підтримка органів 

студентського самоврядування з боку адміністрації вищого навчального закладу; наявність 

матеріальної бази для функціонування органів студентського самоврядування; відсутність 

студентських профспілок; прямі таємні вибори до органів студентського самоврядування. 

Зіставний аналіз свідчить про те, що вітчизняна система студентського самоврядування 

має деякі спільні риси із самоврядуванням європейських закладіввищої освіти, зокрема, здійс-

нення виборів до органів студентського самоврядування шляхом прямих таємних виборів. 

Аспекти побудови партнерських взаємин студентських лідерів із керівництвом вищого 

навчального закладу, посилення впливу органів студентського самоврядування на 

життєдіяльність вищого навчального закладу, збільшення фінансової підтримки органів 

студентського самоврядування та зміцнення матеріальної бази, потребують дальшого 

вдосконалення та поширення у вітчизняних вищих навчальних закладах.Визначення напрямів 

застосування досвіду зарубіжного студентського самоврядування становить перспективи для 

подальших досліджень. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ І 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

 

У статті проаналізовано роль мистецтва у формуванні особистості. Досліджено 

методологічні і методичні проблеми музичного навчання і виховання школярів. Акцентовано 

агу на точу, що розгляд методологічних і методичних проблем музичного навчання і 

виховання школярів виявляє тісний взаємозв’язок цих проблем, залежність ефективності 

педагогічної діяльності від розуміння вчителем теоретичних основ музично-виховного 

процесу. 

Ключові слова: музична педагогіка, методологія, музичне мистецтво, навчання, 

виховання, музичне сприймання, психологія, музикознавство. 

 

Провідним завданням музичної педагогіки є художньо-творчий розвиток дітей. Учитель 

має розвинути чутливість учнів до музичного мистецтва, ввести їх у світ краси й добра, 

відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань. Великого значення у 

цьому процесі набуває вміла і цілеспрямована навчально-виховна робота у загальноосвітніх 

школах. На її якості позначаються насамперед проблеми, пов’язані з пошуком ефективних 

шляхів, визначенням кінцевої мети, завдань і методів музичного виховання дітей, вибором 

конкретної навчальної програми тощо. 

Доводиться констатувати, що усталені шляхи музичного виховання школярів не завжди 

ефективні, що проблеми, які при цьому виникають, лежать не стільки у площині практики, 

скільки у площині їх теоретичного осмислення. Усе більше виявляється методологічна 

невизначеність головних понять музичної педагогіки, а звідси й різне тлумачення музично-

педагогічних явищ, різне бачення проблем. Саме тому музичне виховання пов’язується 

насамперед із теоретичними дослідженнями у сфері педагогіки, психології, музикознавства, а 

також тих наук, які живлять їх своїми ідеями. Вивчення методологічних проблем теорії и 

практики музичного навчання і виховання сприятиме систематизації накопиченого знання, 

служитиме основою подальшого педагогічного пошуку. 

Методологія будь-якої науки включає різні рівні наукових знань. Загальна методологія 

характеризується системою знань узагальнюючого, універсального рівня. Йдеться, 

насамперед, про закони і категорії діалектики. Часткова (спеціальна) методологія є 

сукупністю як загально філософських, так і локальних методологічних знань і методів 

дослідження, на які опирається конкретна наука. Виходячи з цього, методологія музичної 

педагогіки, як часткова, є системою знань про основи теорії музичного навчання і виховання, 

принципи і способи дослідження музично-педагогічних явищ. 
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На філософському рівні осмислення суті музичного навчання і виховання особливо 

важливе значення мають положення щодо необхідності досягнення естетичної насолоди 

Гегеля на такі специфічні закономірності музики, як часова її природа, «непредметний» 

характер змісту, діалектичний зв’язок засобів художньої виразності. Ціною є думка 

Г. Плеханова про те, що мистецтво ідеї й морально-естетичні норми ставлення людини до 

дійсності не прямим, а опосередкованим шляхом, тому так званий «ідейний зміст» 

художнього твору полягає не в тих довільних і не рідко вульгарних ідеологічних тлумаченнях, 

а в його здатності активізувати емоційно-оцінені, художньо-пізнавальні та інші реакції 

особистості. 

Сучасні філософи вказують на зростання ролі мистецтва у формуванні особистості, 

посилення його впливу на масову свідомість-розвиток засобів масової комунікації та 

інформації значно розширив межі проникнення мистецтва у життя людей. Важливою є думка 

про те, що функції найдосконалішого мистецького твору реалізується лише за наявності 

відповіді культури художнього відповідної культури художнього сприймання (І. Зязун, 

М. Каган, В. Кудін, Л. Левчук та інші) [4]. 

Підкреслюється парадоксальність складного зв’язку мистецтва і виховання, оскільки вся 

історія культури показує, що мистецтво справді виховує лише тоді, коли воно не оголено-

дидактичне, не моралізує, не провідує, а в живих художніх образах відтворює багаті й 

несподівані колізії життя і часу (К. Горанов) 

Мета художника – не повідомляти якісь істини слухачеві, глядачеві, читачеві, й не 

намагатися повчати його, а встановлювати з ним уявне спілкування і тим самим залучати до 

своїх цінностей. Тим самим мистецтво, у тому числі музика, виступає способом цілісного 

виховання духовного світу особистості, а не лише художнього чи естетичного виховання, як 

це часто стверджується.  

Методологічно важливим для музичної педагогіки є ставлення до художнього образу як 

багатопрошаркового явища, яке у різний час може бути сприйняте по-різному навіть одним і 

тим слухачем. Таке розуміння багатозначності образного змісту – вихідна передумова 

здійснення виховного впливу на дітей засобами музики. 

Слід враховувати зміни у наукових поглядах на проблему художнього сприймання. 

Уявлення про пасивність сприймання змінилося тезою про його активну природу, виявлення 

особистісного смислу твору як необхідної умови повноцінного сприймання. Вчені 

обґрунтували положення про неоднозначність змісту музичного твору, принципову 

множинність його виконавських, музикознавчих і слухацьких інтерпретацій. Зведення суті 

мистецтва до виконання ним лише гносеологічної функції витіснене розумінням його 

багатофункціональної природи. 

Для музичної педагогіки велике значення має такий методологічний висновок: чим 

більшу цінність має мистецтво, зокрема музика, для особистості, тим повніше актуалізується 

естетичне ставлення до неї у процесі сприймання. Тому музичне сприймання має 

супроводжуватися переживанням цінності твору, бути ціннісним за своєю природою. Цінність 

сприймання визначає вибірковість ставлення до певних музичних творів, залежність їх 

осягнення від цінності орієнтації дітей, їх світогляду. 

Методологічним орієнтиром для розвитку музичної педагогіки стало визнання 

філософами невичерпаності художнього твору, багатозначності його змісту, специфічності 

художньої інформації, що здатна розширюватися завдяки включенню у новий контекст 

суспільного індивідуального життя. Відтак учитель не може ставити мету знайти якийсь 

еталон сприймання музичного твору, прагнути до єдино можливого результату аналізу, 

нав’язувати учням своє відчуття музики. Методологічною установою при аналізі музичного 

твору має стати така закономірність: творча активність художнього сприймання прямо 

пропорційна складності музичного твору, різноманітності й повторності музичних вражень, 

мірі доступності й трудності сприймання. 
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Глибшому проникненню у музично-педагогічні проблеми сприяє висновок М. Когана 

про те, що спілкування з мистецтвом як із «предметом» естетичного задоволення застерігає 

від вузько дидактичного підходу до сприймання і виконування музики школярам. 

Суттєвим для музичного навчання є методологічне положення про необхідність між 

особистісного контакту вчителя й учнів, який повинен ґрунтуватися на рівноправності 

учасників навчального процесу. Вміння вислухати учня, стати на його позицію, вважати її 

такою ж само цінною, як і свою власну, є необхідною умовою занять музикою, створення 

творчої атмосфери на уроці. Поза особистим спілкуванням між учителем і учнями така 

атмосфера виникнути не може. 

Таким чином, загальну методологією процесу музичного виховання складають знання 

про мистецтво як форму суспільної свідомості, багатофункціональну природу мистецтва, 

своєрідність впливу мистецтва на людину, суспільну психологію; сутність творчого процесу 

створення, виникнення і сприймання творів мистецтва; активну природу художнього 

сприймання як способу реалізації естетичного ставлення особистості до мистецтва; 

невичерпаність, багатозначність змісту художнього твору, принципову множинність його 

теоретичних, виконавських і слухацьких інтерпретацій, «самоцінність» спілкування людини з 

мистецтвом тощо. 

Філософське мислення суті мистецтва, його ролі у суспільному й особистому житті 

кожної людини, закономірностей художнього пізнання дійсності сприятиме формуванню у 

вчителя методологічних установок, які дають змогу йому орієнтуватися у численних теоріях і 

концепціях, правильно розуміти й оцінювати педагогічні факти і явища. 

 Загально наукову методологічну основу музичного виховання складають насамперед 

ключові положення таких провідних концепцій сучасного музикознавства, як концепції 

інтонаційно-фабульної і комунікативної природи музики (В. Медушевський), художньо-

музичної діяльності як творчого процесу (Є. Назайкінський), взаемозв’язку соціального й 

особистісного у процесі музичного сприймання (О. Костюк) тощо [3]. 

Музикознавці вказують на важливий методологічний орієнтир музичного виховання – 

навчити дітей розумінню музики як мистецтва інтонованого смислу, що функціонує у 

загальній системі естетичних ставлень. Інтонаційна належність музики до певної епохи 

визначає різноманітні комунікативні можливості музичного мистецтва. Звідси логічно 

випливає підхід до музичного сприймання як художнього спілкування дітей з музикою. У 

педагогічному аспекті цей підхід визначає увагу до виховання здатності емоційно-образного 

сприймання музики з акцентом на інтонаційно-образний досвід дітей, на розкриття життєвих 

зв’язків музики. Учитель з перших кроків має орієнтувати дітей на осмислення інтонаційно-

пластичних витоків музики, самостійну інтерпретацію її художнього світу.  

Стимулом для розвитку сучасної музичної педагогіки має стати також ідея Б. Асаф’єва 

про триєдність музичного мистецтва, якому нерозривно пов’язані створіння, виконання і 

сприймання музики [1]. 

Висновок про глибинну спільність усіх видів музичної діяльності націлює вчителя на 

формування музичного мислення, тобто здатності до художньо-музичного пізнання дійсності. 

Важливою методологічною проблемою музичної педагогіки є розкриття співвідношення 

об’єктивного значення набуває думка В. Медушевського про роль суб’єктивно-особистісного 

ставлення до музики у процесі її пізнання, необхідність виявлення слухачем особистісного 

смислу музичного твору. Ніщо не замінить слухачеві чи виконавцю роботи його власної 

думки, тому слід довірливіше ставитися до емоційних вражень учнів, спиратися не тільки на 

музичні знання, а й на широкі життєві та на художні асоціації. Нав’язування школярам певної 

інтерпретації музичного твору, нерідко чужої їм, призводить до зниження активності 

музичного слуху. Учні позбуваються можливості самостійно мислити, усвідомлювати й 

систематизувати музичні враження. 

Під час сприймання музики художній і життєвий досвід слухача «включається» у 

процес творення суб’єктивного музичного образу. Слухач ніби «присвистує» художній зміст 

до свого духовного світу і водночас внутрішньо перебудовується згідно з логікою розвитку 
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музичних образів. Отже, індивідуальність музичного сприймання - об’єктивна необхідність, 

пов’язана з особистісним смислом. Тому розвиток індивідуальності музичного сприймання є 

умовою його формування. 

Методологічне значення для музичної педагогіки має висновок В. Медушевського про 

наявність у музичному творі двох прошарків змісту – явно виражені смисли закріплені 

інтонаційною формою музики, їх сприймання опирається на семіотичну основу культури 

(систему жанрів, стилів мови) [2]. Глибинні (подальші) значення резонансно збуджуються 

художнім світом твору, виникають при взаємодії ближчого змісту музики з історичним 

(культурним і життєвим) контекстом. Така діалектика ближчого і подальшого значень змісту є 

джерелом безмежних можливостей вияву індивідуальності слухачів. 

Методологічного значення набуває проблема адекватності музичного сприймання. 

Якщо адекватним вважати сприймання, яке характеризується повнотою задуму композитора і 

виконавця, то далеко не кожен учень може піднятися до цього рівня. Музикознавці 

підкреслюють, що проблема адекватності пов’язана не тільки з якісним рівнем сприймання, а 

й з його відповідністю соціальним оцінкам і нормам. Адекватне сприймання – це осягнення 

музики у світлі музично-мовних, жанрових, стилістичних і духовно-ціннісних принципів 

культури. 

Щоб реальне сприймання стало адекватним, слухач повинен на основі оволодіння 

музичною мовою, жанрово-стилістичними уявленнями, системою художніх цінностей 

зрозуміти твір і виявити у ньому особистісний смисл. Проте що саме приверне увагу слухача у 

творі-залежить від мінливої системи потреб особистості. 

Методологічно важливим є питання про розрізнення слухачем звукового потоку. Існує 

кілька точок зору на це питання, і кожна з них знайшла своє відображення у теорії й, 

відповідно, навчальній практиці. Згідно з однією з них, музика сприймається як цілісний 

звуковий поті, а тому поширена серед учителів спрямованість на диференціацію звукового 

потоку, виділення окремих засобів музичної виразності вважається хибною. 

Інша точка зору пов’язана з висновком про те, що музика не може впливати як художній 

феномен, якщо при її прийманні не виникає моменту аналізу, тобто розчленування звукового 

потоку на осмисленні елементи і його синтезу, нехай навіть мало усвідомленого. 

Вирішення цього питання знаходимо в інтонаційній природі музики. Слухач може 

зрозуміти і пережити зміст твору лише тоді, коли здатний сприйняти звуковий потік не як 

набір випадкових, хаотичних звучань, а як організований осмислений звуковий процес, у 

якому відчувається взаємодія і функціональна взаємозалежність елементів музичної мови. 

Розгляд методологічних і методичних проблем музичного навчання і виховання 

школярів виявляє тісний взаємозв’язок цих проблем, залежність ефективності педагогічної 

діяльності від розуміння вчителем теоретичних основ музично-виховного процесу. Учитель 

повинен постійно дотримуватися головної лінії – опираючись на засвоєне, бачити всю науку 

вибудованих програмою систем детермінант: усвідомлення мистецтва як культури духовної, 

як культури ставлення до світу і до самого себе.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НАЗВАНИЙ ПОЗДНИХ РОМАНОВ ГРЭМА ГРИНА 

 

В статье выявлено, что название в романах Грэма Грина выполняет несколько функций, 

основными из которых являются описательная, которая дает общее представление о 

содержании книги, и коннотативная, задача которой состоит в том, чтобы вызвать 

различные культурно-исторические и социокультурные ассоциации, привлечь внимание 

читателя и заинтересовать его. Проанализировано, что для названий поздних романов 

писателя характерна смысловая многозначность. Выявлено, что полисемантичность названий 

поздних романов Грина основана на коннотативности и функции привлечения читательского 

интереса, что является свидетельством мастерства писателя, а так же гуманистически 

ориентированных эстетических принципах его творчества. 

Ключевые слова: поэтика, паратекст, название, роман, Грэм Грин 

 

Сюжетно-композиционная организация художественного текста является важнейшим 

структуро- и смыслоорганизующим элементом произведения как эстетически завершенного 

целого. В этом аспекте поздние романы Грэма Грина, как в отдельности, так и особенно в своей 

совокупности, практически не рассматривались. 

В структуре композиции поздних романов Грэма Грина важная роль принадлежит 

паратекстуальному комплексу, который включает в себя такие эстетически значимые 

элементы, как название романа, эпиграф, посвящение или посвящение-обращение к читателю, 

уведомление, то есть все то, что в нарратологии принято именовать паратекстом. Паратекст 

является своего рода порогом романа, с которого приоткрывается перспектива его смыслового 

содержания, и ориентиром в его постижении.  

Первым в ряду паратекстовых указателей-ориентиров, помимо имени автора, стоит 

название произведения. Согласно современным нарратологическим представлениям, название 

произведения играет основную роль в привлечении к нему читателя. В самом деле, можно 

говорить о названиях, которые привлекают, и названиях, которые отталкивают, удивляют или 

шокируют, очаровывают или вызывают скуку. Название произведения – это, по сути, первый 

структурный элемент, открывающий книгу и задающий горизонт ожидания, который 

раскрывается и уточняется в процессе чтения. Сам Грин по свидетельству И. Клоэтта, 

«придавал большое значение названию книги и эпиграфа. Выбрав то и другое, он уже 

представлял – в общих чертах – каков будет сам роман» [9, с. 194]. В этой связи показательно 

ее упоминание о том, что Грин очень сожалел по поводу изменения американским издателем 

названия романа «Сила и слава» на «Извилистые пути», так как это, «по его мнению, не 

соответствовало духу книги» [9, с. 194]. На предложение же изменить название «Путешествие с 

тетушкой» на «Моя тетя Августа» Грин ответил, что скорее «предпочтет сменить название, чем 

согласится изменить название романа» [9, с. 194]. 

Значимость названия определяется рядом выполняемых им функций, которых 

нарратологи выделяют, по меньшей мере, четыре. Первая из них – функция идентификации: 

название, как правило, предстает как собственное имя произведения, как своего рода его 

удостоверение личности, зачастую даже не требующее имени автора (например, «Илиада», 

«Божественная комедия», «Декамерон»). 

Вторая функция названия – описательная, дающая общее представление о содержании 

книги, ее форме, а иногда о том и другом.  

Следующая функция названия – коннотативная, вызывающая различные ассоциации, 

генерируемые названием и степенью его соотнесенности с предшествующими текстами и 
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культурно-историческими реалиями (например, «Удовольствия и слезы Оливье Кроморна» М. 

Турнье, напоминающие «Удовольствия и дни» М. Пруста). И, наконец, четвертая функция – 

функция соблазнения, или завлечения (привлечения внимания, пробуждения интереса), одна из 

важнейших в категории названий. Она может проявляться через звучность или необычность 

названия, через его чрезмерную длину («Пантагрюэль, король дипсодов, показанный в его 

доподлинном виде со всеми его ужасающими деяниями и подвигами» Ф. Рабле) или краткость 

(«Огонь» А. Барбюса), через обращение ко вкусам широкой публики («Любовник» М. Дюра) 

или же к темам порока («Жюльетта, или торжество порока» де Сада) и т.д. 

Продуктивным моментом при анализе названий представляется предлагаемая Ж. 

Женеттом очень обстоятельная классификация описательной функции. Он выделяет названия 

«тематические, то есть относящиеся к содержанию текста (о чем там говорится?), либо 

формальные, или рематические, то есть относящиеся к характеру самого текста и к тому типу 

дискурса, который он экземплифицирует» [8, с. 476] 

 Тематические названия в свою очередь делятся на буквальные (отсылающие к 

центральному сюжету, например, «Война и мир» Л. Толстого); метонимические (связанные с 

определенным элементом или персонажем, например, «Три мушкетера» А. Дюма); 

метафорические (символически обозначающие содержание, например, «Красное и черное» 

Ф. Стендаль) и антифрастические (иронически представляющие содержание, например, 

«Радость жизни» Э. Золя). 

В типе рематических названий различают генетические (четко указывающие на 

отношение к тому или иному жанру, например, «Комический роман» П. Скаррона), 

парагенетические (отсылающие к более общему формальному признаку, например, 

«Декамерон» Дж. Бокаччо). Существуют также смешанные названия, указывающие на 

одновременное наличие и тематических, и рематических элементов (например, «Книга смеха и 

забвения» М. Кундеры, название которой указывает на содержание – «любовь и забвение» и на 

форму – «книга») и названия двусмысленные (амбивалентные), когда невозможно определить, 

идет ли речь о форме (жанре) произведения или о его содержании («Страница любви» Э. Золя).  

В этом плане названия поздних гриновских романов представляют несомненный интерес. 

Так, уже название первого из этих романов, ―The End of the Affair‖ (1951) [11] содержит в себе 

множество возможных смыслов, поскольку слово ―аffair‖ в английском языке обозначает 

«дело», «занятие», «роман», «любовная история», «интимные отношения», «дуэль», что 

привело к нескольким вариантам его названия в русском переводе: «Конец дела», «Конец 

одной истории», «Конец одной любовной связи», «Конец одного романа» (последнее название 

стало каноническим благодаря переводу Н. Л. Трауберг) [1]. 

Вследствие этого определение описательной функции названия вызывает значительные 

сложности. Безусловно относясь к категории тематических названий, оно одновременно 

содержит в себе смыслы и таких ее подвидов, как буквальные, метонимические и 

метафорические, что повышает его коннотативную ценность и одновременно выполняет 

функцию привлечения читательского интереса. Таким образом, название данного романа 

является и заманчивым приглашением к чтению, и способом формирования горизонта 

ожидания.  

Такая же ситуация характерна и для названия следующего романа – «Тихий американец» 

(1955) [5]. Подобно названию предыдущего романа, его описательной функции также присуща 

многозначность: здесь и прямая отсылка к содержанию (один из протагонистов – американец), 

и антифрастический (через парадокс соединения понятия «тихий» с понятием «американец»), и 

метонимический, и метафорический смыслы. Смысловой парадокс, заключенный в названии 

одновременно выполняет коннотативную и завлекающие функции.  

К антифрастическому варианту описательной функции можно отнести и название романа 

«Наш человек в Гаване» (1958) [2], которое содержит в себе и коннотативную (отсылка к 

устойчивому выражению из шпионско-детективного мира) и завлекательную функцию, 

усиленную жанровой дефиницией «развлекательный роман».  
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Многозначно и название романа ―A Burnt-Out Case‖ (1961) [10], имеющее такие варианты 

перевода: «Ценой потери» [6] (канонический перевод Н. А. Волжиной), «Безнадежный случай», 

«Перегоревший». Его можно отнести к метафорической разновидности описательной функции. 

Смысловая многозначность выполняет и коннотативную функцию, и функцию завлекающую, 

пробуждающую интерес необычным словосочетанием.  

Данные характеристики, выявленные для названий первых четырех романов, в большей 

или меньшей мере присущи названиям и всех остальных поздних романов Грина. Отчетливо 

выраженное метафорическое начало заключено в романах «Комедианты» (1966) [2], 

«Почетный консул» (1973) [3], «Человеческий фактор» (1978) [7], «Капитан и враг» (1988) [3]. 

В то же время в каждом из них содержится коннотативная и завлекающая функции, 

определяемые полисемией понятий и словосочетаний данных названий.  

Названия двух романов – уже упоминавшийся «Конец одного романа» и «Путешествия с 

моей тетушкой» (1969) [4] – могут быть отнесены к группе амбивалентных названий, 

поскольку содержат указания и на жанровую форму («роман», «путешествие») и на 

содержание, причем сложно определить, идет ли речь о первом или втором компоненте. 

Название романа «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» (1980) [2] относится к 

группе метонимических названий с ярко выраженной завлекающей функцией (дихотомия 

названия и его длина). Что касается названия романа «Монсеньор Кихот» [3], его буквальное 

значение (прямая отсылка к содержанию) явным образом сопряжено с коннотативной 

функцией (аллюзия на «Дон Кихота» Сервантеса) и вытекающей из этого обстоятельства 

функцией завлекающей.  

В целом, думается, можно говорить об определенной системе устойчивых признаков, 

характерных для названий поздних романов Грина. Это прежде всего их полисемантичность, 

коннотативность и функция привлечения читательского интереса, что свидетельствует, с одной 

стороны, об изобретательности и мастерстве писателя, а с другой – о гуманистически 

ориентированных эстетических принципах его творчества.  
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ-АГРАРІЇВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

У статті визначені критерії сформованості корпоративної культури майбутніх 

менеджерів-аграріїв. Пропонуються засоби перевірки рівня сформованості професійно-

етичної, етнокультурної та статусно-рольової компетентності у студентів менеджерів-

аграріїв. Зазначено, що дослідження не вичерпує усіх проблем щодо формування корпоративної 

культури майбутніх менеджерів-аграріїв у процесі фахової підготовки. Перспектива 

подальших досліджень вбачається у встановленні педагогічних умов необхідних для 

формування корпоративної культури майбутніх менеджерів-аграріїв. 

Ключові слова: корпоративна культура, компетентність, професійно-етичної, 

етнокультурної та статусно-рольової компетентності. 

 

Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної економіки в 

агропромисловому комплексі та різних форм господарювання вимагають відповідного 

кадрового забезпечення і суттєвих змін у підготовці працівників до роботи в цих умовах. 

Формування сучасного кадрового потенціалу в аграрному виробництві, визначення, розробка 

та запровадження конкретних механізмів щодо вдосконалення системи підготовки кадрів, 

створення умов для працевлаштування неможливе без формування корпоративної культури в 

майбутніх менеджерів-аграріїв.  

Аналіз науково-методичної літератури, зокрема словників, довідників, посібників і т. ін., 

дозволив констатувати, що єдиного підходу до визначення сутності поняття «корпоративна 

культура» серед науковців не існує. Ряд науковців (А. Єгоршин, Е. Капітонов, А. Радугін та ін.) 

при визначенні сутності поняття «корпоративна культура» пропонували застосовувати метод 

термінологічної реструктуризації, тобто визначати складові його змісту; інші (Н. Зубрева; 

Л. Карташов, Ю. Семенов, А. Силін, О. Родін, Е. Шейн та ін.) ототожнювали поняття 

«корпоративна культура» і «організаційна культура». Окрему групу складають науковці 

(М. Ахмедова, О. Бала, Л. Бєлова, О. Бетіна, А. Єгоршин, М. Іонцева та ін.), які визначають 

сутність поняття «корпоративна культура» в контексті окремих галузевих проблемних питань 

[3, с. 126-127]. 

Як видно з аналізу, головними елементами корпоративної культури більшість авторів 

називає: людський фактор; лояльність працівника до фірми; набір норм поведінки і традицій, 

покликаних зміцнювати внутрішню структуру організації. Корпоративна культура створює у 

свідомості людей точні і яскраві образи, що дозволяють працівникам реально відчувати себе 

частиною єдиної корпорації. Дослідники (Н. Зубрева, Т. Кицак, В. Усачова та ін.) поняття 

корпоративної культури вважають, що стан певної культури корпорації визначальним чином 

впливає на поведінку персоналу та його реакцію на будь-які зміни в діяльності першої [4, 

с. 101].  

Аналіз дисертаційних досліджень показав, що проблема корпоративної культури вищих 

навчальних закладів освіти досліджувалася значною кількістю російських дослідників, таких як 

М. Іонцев, Л. Білова, О. Горбатько, О. Бетина, Г. Литовченко, М. Ахмедова, М. Шустова, 

О. Тишина та ін. Більшість російських вчених проводили свої дослідження в рамках економіки, 

соціології, педагогіки, менеджменту, теорії організації, соціальної психології, культурології [2, 

с. 67]. 

Проведений нами аналіз дозволяє констатувати, що єдиного підходу до визначення 

сутності поняття «корпоративна культура» у науковців не існує. Ми визначаємо, що 
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корпоративна культура – це система притаманних цій корпорації матеріальних і духовних 

цінностей, що взаємодіють між собою і відображають її індивідуальність.  

У контексті зазначеного вище наша дослідницька увага була спрямована на визначення 

критеріїв сформованості корпоративної культури майбутніх менеджерів-аграріїв.  

Першим критерієм оцінки рівнів сформованості корпоративної культури менеджерів-

аграріїв є професійно-етична компетентність.  

Серед ключових компетентностей, якими повинен оволодіти майбутній менеджер-

аграрій, є професійно-етична компетентність. Вона виступає показником і одночасно 

результатом професійно-особистісної готовності фахівця до роботи у аграрній галузі. Етична 

компетентність майбутнього менеджера-аграрія репрезентує головні регуляції його дій, що 

закріплюються у звичках, традиціях, принципах життя і професійній діяльності, психічних 

станах, діях, вчинках і професійно важливих особистісних якостях, забезпечує вибір ним 

свідомої етичної поведінки згідно професійно-етичних норм. 

Професійно-етична компетентність за специфікою реалізації належить до так званих 

надпредметних компетентностей. Вони мають інтегрований характер і поєднують у собі певний 

комплекс знань, умінь і відносин, які набуваються майбутніми менеджерами-аграріями 

протягом засвоєння всього змісту професійної освіти. Саме тому нами були визначені такі 

показники оцінки професійно-етичної компетентності, як: знання загальних морально-етичних 

цінностей; вміння узгоджувати власні інтереси/цілі/мотиви з вимогами і нормами аграрних 

підприємств, установ та організацій.  

Щодо другого критерію – етнокультурної компетентності, оцінки рівнів сформованості 

корпоративної культури майбутніх менеджерів-аграріїв, то слід зазначити, що більшість 

науковців (Г. Алімжанова, Н. Арзамасцева, Т. Атрощенко, П. Надолішний, Т. Сенюшкіна, 

Г. Філіпчук, М. Шульга та ін.) етнокультурну компетентність розглядають як засіб передавання 

культурного досвіду від одного покоління етносу до іншого, а етнокультурну компетентність 

особи визначають як здатність людини вільно орієнтуватися у світі значень культури свого 

етносу, вільно розуміти мову («коди», «шифри») цієї етнокультури і вільно творити цією 

мовою. Інші (О. Гуренко, І. Жуковський, О. Кузнєцова) переконують у тому, що етнокультурна 

компетентність сприяє розвитку національної самосвідомості, вихованню і навчанню людини, 

спираючись на етнокультурні традиції конкретного регіону [1, с. 48]. 

Таким чином, оцінювання етнокультурної компетентності за показниками: обізнаність із 

етнокультурними традиціями та обрядами у аграрній сфері та готовність до участі в них; 

вміння узгоджувати власні інтереси/цілі/мотиви з вимогами і нормами аграрних підприємств, 

установ та організацій можна вважати достатніми для отримання необхідної інформації при 

визначенні рівнів сформованості корпоративної культури майбутніх менеджерів-аграріїв. 

На наш погляд, варто звернути увагу на важливість розуміння того, що етнокультурна 

компетентність особи – це не лише здатність людини вільно орієнтуватися в світі, а і здатність 

вільно будувати поведінку всередині відповідної культури й одночасно відчувати її межі і 

початок світу іншої культури.  

Етнокультурна компетентність розглядається нами як складне інтегроване поняття, яке 

включає в себе теоретичну і практичну готовність майбутнього фахівця до професійної 

діяльності в поліетнічному соціумі. Етнокультурна компетентність майбутнього менеджера-

аграрія – це сукупність особистісних якостей, що включають високий професіоналізм, знання, 

вміння й навички, які дозволяють свідомо взаємодіяти з культурно багатозначущими 

предметами аграрній галузі, створювати складний, насичений різноманітним змістом і 

зв’язками професійно-культурний простір.  

Третім критерієм оцінки рівнів сформованості корпоративної культури майбутніх 

менеджерів-аграріїв є статусно-рольова компетентність.  

У соціальному плані роль, яку виконує менеджер-аграрій, є об’єктивним результатом 

його діяльності, у психологічному – відповідністю якостей менеджера-аграрія виконуваній 

ролі, у соціально-психологічному – глибиною розуміння, прийняття та відповідальності у 

виконанні ролі, співвідношенням ролі з груповими нормами та цінностями.  
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Особливості поведінки менеджера-аграрія у групі визначаються також характером 

діяльності групи, рівнем організації спільності і груповими процесами.  

У сучасних дискусіях науковці звертають увагу на те, що соціальна компетентність – це 

якісна характеристика особистості, здатність адекватно оцінювати навколишню дійсність на 

основі повноти знань про неї, які дають змогу зрозуміти основну закономірність соціальної 

ситуації, уміння знаходити інформацію в невизначеній ситуації і впевнено будувати свою 

поведінку для досягнення балансу між своїми потребами, очікуваннями, сенсом життя і 

вимогами соціальної дійсності; уміння задовольняти бажання, спираючись на норми [5, с.36].  

Отже, статусно-рольова компетентність менеджерів-аграріїв розглядається нами як 

здатність опанувати свої соціальні (статусні) і психологічні ролі, стати повноправним 

суб’єктом цих ролей, вводити рольову поведінку у процес власної життєдіяльності і професійну 

взаємодію та взаємовідносини, що дає змогу розв’язувати різні професійні і життєві проблеми. 

Це дозволяє стверджувати, що саме такі показники, як знання основ статусно-рольової 

взаємодії та взаємовідносин у аграрній галузі; вміння планувати кар’єру та визначати стратегію 

життєвих перспектив; вміння розробляти й реалізовувати соціальні і професійні проекти, а 

також брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання, дозволять 

результативно оцінити рівень статусно-рольової компетентності менеджерів-аграріїв. 

Таким чином, рівень сформованості корпоративної культури менеджерів-аграріїв 

доцільно визначати за такими критеріями: професійно-етична компетентність (показники: 

знання загальних морально-етичних цінностей; вміння узгоджувати власні інтереси/цілі/мотиви 

з вимогами і нормами аграрних підприємств, установ та організацій); етнокультурна 

компетентність (показники: обізнаність із національними традиціями та обрядами у аграрній 

сфері; вміння взаємодіяти, створювати та розвивати, насичений різноманітними за змістом і 

зв’язками, професійно-культурний простір); статусно-рольова компетентність (показники: 

знання основ статусно-рольової взаємодії та взаємовідносин у аграрній галузі; вміння 

планувати професійну кар’єру та визначати стратегію життєвих перспектив; вміння розробляти 

й реалізовувати соціальні і професійні проекти, а також брати на себе відповідальність за 

прийняті рішення та їх виконання). 

Процедура визначення рівнів сформованості корпоративної культури майбутніх 

менеджерів-аграріїв передбачала проведення анкетування, тестування та впровадження курсу 

«Основи корпоративної культури менеджерів-аграріїв».  

Для вивчення навчальних потреб майбутніх менеджерів-аграріїв було проведено 

анкетування. Використовувались, як анкети інших дослідників, так і анкета, яка була 

розроблена нами.  

Майбутні менеджери-аграрії найбільш вагомими факторами у формуванні корпоративної 

культури вважають: взаємовідносини з викладачами та взаємовідносини з іншими студентами – 

2 бали; фактор дотримання національних традицій отримав 1,9 балів; 1,8 балів отримали такі 

фактори, як дотримання традицій університету, естетика навчальних приміщень; 1,7 – лекції з 

навчальних дисциплін, особистий приклад викладачів; 1,5 – заняття з етики та культурології; 

1,4 – бесіди з питань культури поведінки та навчальний процес в університеті. 

Щоб перевірити рівень сформованості професійно-етичної, етнокультурної та статусно-

рольової компетентності у студентів менеджерів-аграріїв було проведене тестування. 

Результати тестування показали, що рівень сформованості цих компетентностей недостатній 

(34%). Для підвищення рівня сформованості професійно-етичної, етнокультурної та статусно-

рольової компетентності у студентів менеджерів-аграріїв був розроблений і впроваджений 

елективний курс «Основи корпоративної культури менеджерів-аграріїв», який складається з 

двох кредитів (72 год., з них лекцій – 12 год.; практичних занять – 18 год.; самостійна робота – 

42 год.).  

Мета курсу – вивчення принципів і категорій корпоративної культури; засвоєння методів 

і шляхів підвищення ефективності системи «людина – людина»; опанування принципами та 

механізмами забезпечення умов для розвитку особистісних рис людини в процесі праці.  
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У рамках курсу «Основи корпоративної культури менеджерів-аграріїв» проводилися 

проблемні лекції, які передбачають виклад матеріалу, що включає систему проблем і вимагає 

самостійної пошуково-дослідної діяльності студентів. На такій лекції застосовувався 

диференційований підхід до навчання. Психологічну підготовку розпочинали з проблемної 

ситуації, аналізу суперечностей, формулювання проблемних запитань, участі у пошуку 

відповідей на них, студенти максимально залучалися до участі в лекціях. 

Повторне тестування засвідчило, що завдяки введенню у процес фахової підготовки 

майбутніх менеджерів-аграріїв курсу «Основи корпоративної культури менеджерів-аграріїв» 

засвідчено значні позитивні зміни у рівнях сформованості професійно-етичної, етнокультурної 

та статусно-рольової компетентності. Результати порівняльних кількісних даних свідчать про 

ефективність впровадження курсу «Основи корпоративної культури менеджерів-аграріїв» у 

фахову підготовку студентів (82%).  

Дослідження не вичерпує усіх проблем щодо формування корпоративної культури 

майбутніх менеджерів-аграріїв у процесі фахової підготовки. Перспективу подальшого 

дослідження вбачаємо у встановленні педагогічних умов необхідних для формування 

корпоративної культури майбутніх менеджерів-аграріїв.  
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Стаття присвячена особливостям впровадження міжпредметних зв'язків в навчально-

виховний процес студентів аграріїв вищих навчальних закладів. Зосереджується увага на 

набутті практичних педагогічних знань і вмінь студентами магістрами в ході проведення 

семінарських занять та закріпленні навчального матеріалу студентами бакалаврами .  

Ключові слова: міжпредметні зв'язки, студенти магістри, студенти бакалаври, 

семінарські заняття.. 

 

В процесі навчання студенти оволодівають значною кількістю навчальних дисциплін, що 

формують різні знання та вміння, і повинні сприйматися як єдиний взаємопов’язаний процес . 

Саме інтеграція знань дозволяє забезпечити міцність умінь і навичок студентів, зосереджує їх 

увагу на головному, виявляє і усуває прогалини в раніше вивченому навчальному матеріалі.  

Процес професійної підготовки студентів аграріїв має можливість збагачення й розвитку 

за умови, якщо його зміст набуватиме системного характеру, охоплюватиме найважливіші й 

найсуттєвіші досягнення аграрної науки, культури, мистецтва, спрямовуватиме увагу та 

зусилля майбутнього фахівця в аграрній галузі на комплексне розв’язання актуальних завдань 

його професійного становлення, розвитку особистого педагогічного досвіду, знань, умінь і 

навичок. Звідси актуального характеру набувають питання інтеграції знань у процесі 
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професійної підготовки студентів аграріїв, забезпечення необхідних педагогічних умов для 

зміцнення зв’язку між складовими компонентами навчально-виховної діяльності, ефективного 

використання міжпредметних зв’язків під час формування найважливіших професійних 

якостей у студентів аграріїв вищих навчальних закладів.  

Саме тому у нашому дослідженні були визначені завдання, пов’язані із теоретичним 

осмисленням міжпредметних зв’язків та їхніх навчально-виховних можливостей у процесі 

професійної підготовки студентів аграріїв.  Безпосередньо вивченням міжпредметних зв’язків 

вищої школи займалися Т.Архипова, І.Бочан В.Берман, О.Бессмельцева, С.Гончаренко, 

Р.Гуревич, Д.Водзинський, І.Кузминський, В.Попков та ін. [3, с.165]. Проблема міжпредметних 

зв'язків є однією з провідних у сучасній дидактиці. Особливої актуальності вона набуває в 

аграрних ВНЗ, де вивчаються два різнобічних цикли дисциплін: спеціальний та психолого-

педагогічний. Однак навіть у рамках спеціального циклу дисциплін постає складне завдання 

об'єднання знань, умінь і навичок різних предметів в єдине ціле, вирішення якого в значній мірі 

покращує якість підготовки спеціалістів. 

Складність такого педагогічного явища як міжпредметні зв’язки в навчально-виховному 

процесі вищої школи спонукає багатьох учених до його вивчення, осмислення, аналізу та 

оцінки. У спектрі наукового пошуку вчених є питання, пов’язані із визначенням сутності та 

актуальності міжпредметних зв’язків (Т. Архипова, Д. Кірюшкін, В. Федорова) [1, с.35]; 

обґрунтуванням загальних принципів міжпредметних зв’язків та дидактичних умов їхньої 

реалізації при вивченні математики в школі й вузі (В. Берман) [2, с.12]. Дослідники акцентують 

свою увагу на засобах, методах, формах використання міжпредметних зв’язків у процесі 

формування педагогічної майстерності (О.Музальов) [4, с.155]. Серед авторів, які досліджують 

дану проблему, слід відзначити І.Бочан, А. Бекренева, А. Гур’єва, В. Костюка, К. Кречетникова, 

В. Михелькевича, Т.Титовец, А. Вербицького, Д. Ширяєву та ін. 

Аналіз науково-педагогічної літератури, присвяченої проблемі міжпредметних зв’язків у 

навчально-виховній роботі вищої школи, дає змогу констатувати, що досліджень, які давали б 

вичерпну відповідь щодо змісту міжпредметних зв’язків у процесі професійної підготовки 

студентів аграріїв недостатньо. Це зумовлює необхідність більш предметного вивчення цього 

питання на теоретико-методологічному рівні, а також проаналізувати використання 

міжпредметних зв’язків у сучасній теорії і практиці професійної підготовки студентів аграріїв. 

На сьогоднішній день недостатньо актуалізації опорних знань і формування узагальнених 

вмінь під час підготовки студентів аграріїв, особливо в сучасних умовах швидкісного зростання 

теоретичного матеріалу та скорочення часу аудиторних занять. За таких обставин необхідно не 

тільки зміцнювати зв'язки різних дисциплін, але й забезпечити взаємопроникнення окремих 

навчальних предметів, тобто їх інтеграцію з метою формування цілісної узагальненої системи 

знань та вмінь нового рівня. 

 В процесі навчання інтеграція може здійснюватись шляхом злиття в одному занятті 

елементів різних учбових дисциплін. Особливо сприятливі умови для реалізації міжпредметних 

зв'язків засобами інтеграції створюються на старших курсах ВНЗ, коли узагальнюються знання 

студентів, отримані під час вивчення різних дисциплін на попередніх курсах. Істотним 

моментом в реалізації міжпредметних зв'язків є виявлення загальних для цілого ряду дисциплін 

провідних ідей, біля яких доцільно інтегрувати різні види знань і зв'язувати їх в цілісні системи. 

Міжпредметні зв'язки засобами ознакової інтеграції поглиблюють взаємопроникнення 

суміжних дисциплін, покращують сприйняття навчального змісту студентами та забезпечують 

формування у них цілісного уявлення про об'єкт навчання. Виключення дублювання понять з 

окремих дисциплін, в свою чергу, дозволяє викладати більший обсяг інформації на лекційних 

заняттях. В цьому аспекті інтеграція виступає як шлях інтенсифікації навчання, модернізації 

освіти в цілому, посилення її теоретичних основ за допомогою загальних провідних ідей науки. 

Такий підхід створює необхідні передумови формування професіонала аграрія, який володіє 

такими якостями, як універсальність мислення та професійна ерудиція, що робить його 

конкурентноздатним на європейському ринку праці. 
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З метою здійснення міжпредметних зв’язків та формування навичок педагогічної 

майстерності нами було проведено семінар «Історія та культура півдня України». Специфіка 

кафедри «Філософії, історії і політології» в одеському державному аграрному університеті 

полягає в тому, що вона забезпечує викладання студентам різних факультетів таких дисциплін 

як: «Філософія», «Історія України», «Історія української культури», «Політологія», 

«Соціологія», «Психологія і педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Психологія управління». 

Ці дисципліни викладаються студентам на різних факультетах та курсах. Вивчивши навчальні 

програми з цих дисциплін нами було виявлено, що якість підготовки магістрів як і бакалаврів 

буде поліпшено завдяки вдалій навчальній взаємодії студентів, які здобувають різні освітньо-

кваліфікаційні рівні.  

У контексті європейської інтеграції вищої освіти України виховання студентів різних 

курсів потребує нового підходу до науково-педагогічного процесу. Сьогодення вимагає 

перегляду навчальних методик щодо підготовки магістрів. У зв’язку з цим нами було 

запроваджено в курсі дисципліни «Педагогіки вищої школи» новий підхід у навчанні магістрів. 

Студентам-магістрам було запропоновано підготувати і провести семінар зі студентами-

бакалаврами, метою якої стало поглиблення і перевірка знань студентів щодо знання історії і 

культури півдня України, видатних культурних діячів південного регіону. В курсі «Історії 

української культури» студенти бакалаври вивчають розділи: «Культура українського народу в 

ХІХ ст.: духовні пошуки та шляхи їх реалізації» та «Новітня українська культура: витоки і 

джерела проблеми і здобутки». Кращому засвоєнню матеріалу цих розділів, а також 

поглиблення знань з історії і культури рідного краю сприяло проведення не традиційного 

семінарського заняття, а заняття у формі інтелектуальної гри. Зацікавленню студентів 

бакалаврів сприяло і той факт, що заняття проводили студенти магістри. Проведення 

семінарського заняття у формі інтелектуальної гри вимагало від студентів баклаврів 

закріплення матеріалу з дисциплін «Історія України» та «Історія української культури». А 

методика проведення цього заняття вимагала від студентів магістрів певних знань з дисципліни 

«Педагогіка вищої школи». Студенти бакалаври могли оцінити педагогічні здібності студентів 

магістрів.  

Інтелектуальна гра була проведена в рамках семінарського заняття за бінарною 

методикою, яка передбачає напрацювання умінь взаємодіяти між собою у ході навчального 

процесу не лише зі студентською аудиторією, але і з колегами. Такий навчальний підхід 

допоміг розкрити потенціал кожного магістра щодо педагогічної діяльності та вміння 

працювати в команді. Проведена інтелектуальна гра отримала позитивний відгук як у магістрів, 

так і у бакалаврів. Перші мали досвід наставництва у навчально-педагогічному процесі, що у 

подальшому допоможе їм визначитись у професійному напрямку. Бакалаври ж, у свою чергу, 

поглибили знання з історії свого краю, а найважливіше – отримали приклад і мотивацію 

перспективи навчальної діяльності.  

Проведення семінарського заняття вимагало серйозної підготовки з боку студентів 

магістрів, така підготовка була здійснена за допомогою викладача, який виконував роль 

консультанта. До початку інтелектуальної гри студенти бакалаври отримали завдання, яке 

вимагало самостійної роботи з пошуку потрібного матеріалу. Значна увага студентів магістрів, 

які виступали у ролі викладачів приділялася побудові семінарського заняття. Головною 

ознакою матеріалу, який готувався для повідомлення, була висока якість. Пошук та відбір 

інформації проводився в рамках енциклопедичного матеріалу. Енциклопедичний матеріал є 

допоміжним, він – джерело цитування, викладається близько до тексту. Пошук даного 

матеріалу вівся в таких джерелах, як: енциклопедії, довідники, монографії, наукові документи 

тощо. Добір матеріалу ґрунтувався на положенні, що фази систематизації матеріалу 

поділяються на три основних види: фаза орієнтації, фаза вибору, фаза занурення. Фаза 

орієнтації: на цьому етапі постає лише загальне направлення повідомлення, без детального 

аналізу. Протягом цієї фази студенти працювали лише з емпіричним матеріалом. Фаза вибору 

визначається як етап самообмежень, тому вона також базувалася на емпіричному матеріалі. У 
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фазі вибору вирішувалися питання про те, що із зібраного заслуговує більш детального 

розгляду у зв’язку з поставленими завданнями.  

У ході проведення семінарського заняття студенти бакалаври навчилися встановлювати і 

підтримувати емоційний контакт з партнером; основним прийомам слухання (пасивному й 

активному); прийомам конкретизації й уточнення точки зору партнера; видам зворотнього 

зв’язку; техніці упевненого поводження; техніці аргументації; правилам завершення 

спілкування. Студенти бакалаври навчалися взаємодіяти в групі однолітків, виробили вміння і 

навички використовувати знання отримані раніше. 

Замість традиційного закріплення готових знань в ході заняття була активізована 

пізнавальна діяльність кожного студента як магістра так і бакалавра. Причому залучення 

студентів до активного пізнавального процесу супроводжувалось засвоєнням знань і чітким 

усвідомленням того де і яким чином та з якою метою ці знання можуть бути використані в 

майбутній науково-педагогічній і професійній діяльності. За такої організації навчального 

процесу викладач виконував роль компетентного консультанта. 

В результаті проведення семінарського заняття у формі інтелектуальної гри були 

використані імітаційні прийоми навчально-пізнавальної діяльності студентів магістрів, вони 

спробували себе в ролі викладача вищої школи. 

Наприкінці заняття студенти зробили висновок, що шанобливе ставлення до української 

культурної традиції неможливе поза діалогом з культурами інших народів. 

Після проведеного семінарського заняття у формі вікторини було проведено семінар-

бесіду з магістрами, під час якого студенти поділилися своїми враженнями про проведене 

заняття. Ними було проаналізовані педагогічні методи і прийоми, виявлені і проаналізовані 

певні невдалі моменти. В процесі семінару-бесіди студенти показали толерантне ставлення до 

висловлювань однокурсників, навіть коли їхні враження різнилися.  

Проведене семінарське заняття сприяло міждисциплінарному зв’язку таких дисциплін як 

«Історія української культури» та «Педагогіка вищої школи». Вікторина допомогла зробити ще 

один крок студентам-магістрам щодо подальшого обрання професійної діяльності – науково-

педагогічної та навчання в аспірантурі чи суто виробничого спрямування за обраним фахом. 

Студенти магістри активно вплинули на навчально-виховний процес студентів бакалаврів. Як 

наслідок студенти магістри вправлялися в педагогічній майстерності. Було виявлено, що якість 

підготовки магістрів, як і бакалаврів, значно поліпшується завдяки міжпредметній взаємодії 

студентів, які здобувають різні освітньо-кваліфікаційні рівні. Семінарське заняття отримало 

позитивний відгук як у магістрів, так і у бакалаврів. Перші мали досвід наставництва у 

навчально-педагогічному процесі, що у подальшому допоможе їм визначитись у професійному 

напрямку. Бакалаври ж, у свою чергу, перевірили та поглибили знання з «Історії України» та 

«Історії української культури».  
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Шуплецова Людмила Юріївна 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

 

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК СПОСІБ ПОЗИТИВНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО 

ВПЛИВУ НА ДИТИНУ 

 

У статті досліджена технологія – арт-терапія у вигляді поєднання казкотерапії та 

музикотерапії для дітей дошкільного віку та визначені методи, які допоможуть дітям 

статирозумнішими, добрішими, сильнішими, мудрішими. Автор розглядає два види арт-

терапії – музичну та казкотерапію, тому що при вмілому їх застосуванні один вид терапії 

посилює та доповнює інший. Підкреслено, що сучасні підходи до розвитку дітей дошкільного 

віку, спрямовані на інтеграцію різних видів діяльності, забезпечать розвиток у дітей мовлення, 

пізнавальних, творчих, музичних здібностей, стійких моральних якостей. 

Ключові слова:арт-терапія, музичне виховання, казкотерапія, музикотерапія. 

 

Сучасний етап розвитку освітньої галузі в Україні відзначився особливою увагою до 

дітей з особливими потребами. Пошук нових шляхів впливу на повноцінне формування, 

розвиток і корекцію їх психофізичних якостей набуває актуальності в сфері сучасної педагогіки 

та спеціальної психології. Основні шляхи реформування освіти визначені в базових державних 

документах і реалізуються Державною Базовою програмою розвитку дошкільників –Дитина: 

Освітня програма для дітей від двох до семи років. Арт-терапія є одним із найбільш доступних 

та ефективних способів формування особистості, в тому числі дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Арт-терапія або «лікування мистецтвом» – популярний засіб психотерапії. Особливо 

актуальною арт-терапія є для дітей. Мистецтво – це чудова можливість для малюка 

«відкритися», невимушеноподілитися своїми страхами та емоціями. Адже іноді так важко 

висловити всі ті емоції, що вирують в душі дитини. Саме арт-терапія допоможе установити 

душевну гармонію. Суттєва перевагаарт-терапії для дітей в тому, що завжди можливо підібрати 

ту форму, яка найбільш близька та цікава кожній конкретній дитині.Арт-терапія може 

використовуватись як окрема форма лікування при нервово-психічних розладах або стати 

доповненням до основної терапії. Вона є невід’ємним елементом лікування дітей з особливими 

потребами, а також виступає як один із засобів розвитку малюка. Відповідно до мети та цілей 

арт-терапії виокремлюють індивідуальну та групову.На сьогодні існує безліч видів арт-терапії 

тому, що цей спосіб психологічної допомоги охоплює сфери мистецтва та творчості, а саме: 

 ізотерапія – пов'язана з образотворчим мистецтвом, ліпленням і малюванням, дозволяє 

розкрити свій творчий потенціал, знайти впевненість у собі;  

 казкотерапія – допомагає позбутися комплексів, знайти вихід зі скрутного становища;  

 танцювальна терапія – позбавляє від комплексів, є профілактикою неврозів; 

 бібліотерапіявикористовується для школярів, яким підбирають спеціальну літературу 

для відволікання від негативних думок, боротьби проблемами емоційного плану; 

 театральнатерапія – рольові ігри та сценки, які допомагають дитині придбати 

комунікативні навички та адаптуватися в навколишньому світі. Малюк вчиться спілкуватися з 

оточенням, приймає йогоі згодом знаходить рішення аналогічних проблем у реальному житті за 

зразком вистави; 

 музикотерапія – розвиток музичних здібностей, ритмічні вправи,гра на музичних 

інструментах, що допомагають позбутися стресу і розвинути художні здібності; 

 ігротерапія – за допомогою іграшок діти моделюють життєві ситуації, випускаючи 

назовні свої бажання і страхи, долають психологічні труднощі; 
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 кольоротерапія – завдяки підбору речей і предметів певного кольору, дитина може 

вирішити безліч психологічних проблем; 

 пісочна терапія – робота з піском заспокоює, допомагає перемогти комплекси та страхи, 

знімає емоційну напругу; 

 лялькотерапія – звільняєвід негативу, допомагає розкрити себе і позбутися 

психологічних проблем. 

Арт-терапія суттєво відрізняється від занять мистецтвом, адже вона зорієнтована не на 

результат, а на процес. Тому не спішіть робити щось за малюка, надайте йому можливість 

зробити все самому. Методи арт-терапії дуже різноманітні, тому, що вони охоплюють всі сфери 

мистецтва та творчості. Казкотерапія це знайомство з казками, які допомагають дітям 

позбутися комплексів, знайти вихід зі скрутного становища, не втрачати сили і віру. 

Музикотерапія – постукування, плескання, спів, танці, гра на музичних інструментах,які 

допоможуть позбутися стресу і розвинути музичні здібності. 

Важливу роль відведено засобам музикотерапії в ряді досліджень світових та вітчизняних 

вчених: М. Бурно, Л. Брусиловського, О. Ворожцової, С. Гроф, Ю. Каптен, Г. Побережної, 

М. Чистякової, С. Шабутіна та інших. Всі вони використовують методики для розвитку 

емоційно-вольової сфери дітей, мовлення та інтересів у музично-творчій діяльності. Вчені-

дослідники пояснюють феномен музичної терапії таким чином – звук є основою музики і 

у процесі музикотерапії базується на частотному коливанні різних тонів, що резонують з 

окремими органами чи системами організму людини в цілому. Ефективність музикотерапії 

зумовлюється не тільки емоційним впливом на людину, але й біорезонансним сполученням 

музичних звуків з вібраціями окремих органів і систем організму. Вібрації музичних звуків 

активізують вегетативні механізми вищої нервової діяльності, викликають особливі вібраційні 

відповіді у підсвідомості людини. Сучасні досягнення вчених Д. Кемпбелла, В. Петрушинау 

галузі музикотерапії довелимагічний, емоційний вплив музичного мистецтвана 

інтелектуальний, психологічний і фізіологічний стан людини [1]. 

За формами музична терапія поділяється на рецептивну, активну, інтегративну. 

Рецептивна музикотерапія (пасивна) відрізняється тим, що малюк у процесі 

музикотерапевтичного сеансу не бере в ньому активної участі, займаючи позицію простого 

слухача. Йому пропонують прослухати різні музичні композиції або вслухатися в різні 

звучання, що відповідають стану його психічного здоров'я та етапу лікування. Активні методи 

музичної терапії засновані на активній роботі з музичним матеріалом: інструментальна гра, 

спів. Інтегративна музикотерапія поряд із музикою задіюєможливості інших видів мистецтв: 

малювання під музику, музично-рухливі ігри, пантоміму, пластичну драматизацію, створення 

віршів, малюнків, оповідань після прослуховування музики та інші творчі форми. Музично-

терапевтичні методи, як правило, підбираються кожному індивідуально.Пасивна музична 

терапія полягає у прослуховуванні музики, тому включайте дитині найкращі мелодії. Відчуття 

гармонії створюють звуки природи: дощ, спів пташок, дзюрчання струмка тощо. Не одне 

дослідження доводило позитивний вплив класичної музики на дітей. Давайте їм слухати ранні 

твори Моцарта, Бетховена, Гріга чи музику Баха з мажорним настроєм. Неперевершена музика 

П. Чайковського для дітей теж стане в нагоді. Це не лише допоможе дитині розслабитись, але й 

розвиватиме звукове сприйняття та музичний слух. Активна терапія передбачає музичну 

діяльність дитини. Це може бути, наприклад, спів. Вивчіть з малюком кілька рядків пісні та 

співайте разом. Навіть наспівування окремих звуків позитивно впливають на організм, 

наприклад «ч» покращує дихання, а «е» покращує роботу головного мозку. Чудовим варіантом 

стане гра на музичних інструментах. Ідеально, якщо знайдеться якийсь музичний інструмент, 

на якому малюк зможе пограти. Проте може згодитися навіть ложка та металеві речі, по яких 

можна «побарабанити». Це допоможе дитині виплеснути накопичені емоції [3]. 

Cподвигнуті багатою народнопоетичною спадщиною та науковими пошуками 

попередників ХІХ ст., фольклористи ХХ ст. підготували ґрунт для глибокого дослідження 

казки: вивчали жанрові особливості І. Березовський, Г. Сухобрус, Л. Дунаєвська, С. Мишанич; 

літературну казку – О. Сорокотенко; мовлення персонажів – Т. Вавринюк. Не припиняються 
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дискусії щодо походження і витоків казкових образів, основи казки. На сучасному етапі 

казкотерапія далеко просунулася в дослідженні впливу на розвиток особистості. 

Психоаналітиками І. Бех, Л. Виготським, І. Ельконіним, О. Запорожець, О. Соловйовою, 

Н. Циванюк було обґрунтовано особливості сприйняття й розуміння казкового змісту дітьми. З 

позиції лінгводидактики казка розглядалася як засіб виховання О. Усовою, С. Бакуліною; як 

джерело формування естетичних почуттів – В. Пабатом.Цікавий спосіб моделювання казкових 

сюжетів запропонував відомий італійський казкар Джанні Родарі. Найпростіша дія – 

перекручування казки. Розповідач навмисне допускає помилку, а дитина його виправляє. Даний 

вид роботи доцільно використовувати тоді, коли казка дітям знайома. Оригінальною 

пропозицієює розповідання казки «навиворіт», тобто «вивернути» її так, щоб добрий герой став 

злим, а злий – добрим, працьовитий – ледачим, а ледачий – працьовитим. У такій казці 

Білосніжка може зустріти не сім гномів, а сім велетнів, не лисичка з’їла колобка, а колобок 

лисичку. Широко використовується спосіб– «новий герой казки». Як правило новий герой 

казки з’являється в її переломний момент. Тоді дорослий пропонує закінчити казку дітям. Так у 

казці «Вовк і семеро козенят» в той момент, коли козенята зібралися відчиняти двері 

вовку,з’являється батько. Особливо дітям подобається прийом Джанні Родарі, який він назвав 

«салат із казок». Цей салат і пропонується приготувати дітям. В їх уяві, наприклад, ластівка 

переносить Дюймовочку в країну велетнів. Там у неї закохується один із велетнів і носить її 

завжди в кишені. Герої казок можуть висловлювати свої почуття за допомогою музики – 

наприклад, пісеньки, яку діти вигадують разом або танцювальних рухів [2]. 

«Казка, гра, фантазія – відзначає В. Сухомлинський, – животворне джерело дитячого 

мислення, благородних почуттів і прагнень… Через казкові образи в свідомість дітей входить 

слово з його найтоншими відтінками… Під впливом почуттів, що породжені казковими 

образами, дитина вчиться мислити словами, знаходить велике задоволення в тому, що її думка 

живе у світі казкових образів, від першого кроку, від яскравого, живого, конкретного до 

абстрактного» [4, с.179-190]. 

Зазначимо, що дуже рідко казка є плодом вигадки лише одного автора, адже знамениті 

казкарі – В. Григоренко, М. Жук, В. Леонтович, П. Мирний, І. Нечуй-Левицький, 

О. Островський, В. Сухомлинський, Л. Українка, І. Франко, Д. Чайка та інші, черпали казкові 

сюжети, образи і мотиви з фольклору, потужний творчий потенціал авторів дозволив значно 

відійти від народної першооснови. 

Отже, у контексті вищевикладеного цілком правомірно зробити висновок,що 

казкотворення – це процес складання казки автором (дорослим, дитиною, у їхній спільній 

взаємодії), що формує художній смак, активізує потребу в самостійному та неординарному 

мисленні, збагачує внутрішній світ, розвиває творчу уяву дітей дошкільного віку і передбачає 

використання різноманітних казкотворчих прийомів: фантазування, емоційної самореалізації, 

вільного вираження свого «Я». Казкотворчість – це процес вияву або реалізації творчого 

потенціалу дошкільника під час казкотворення. Щодо згадуваного нами поняття 

«казкотерапія», то у дослідженнях воно розглядається, як своєрідне виховання середовищем, 

особливою казковою атмосферою, в якій можуть проявитися потенційні можливості 

особистості, щось нереалізоване, може матеріалізуватися мрія. При цьому учасники 

казкотворчого процесу перебувають у чарівному світі казки, наповненому чудесами, таємністю 

та магією. Дитина ж сприймає все, що відбувається в казці як реальність і через казки отримує 

знання про світ, про взаємовідносини між людьми, про проблеми та перешкоди, які виникають 

у житті, вчиться долати бар’єри, знаходити вихід із важких ситуацій, вірити в силу добра, 

любові та справедливості. Казкотерапія, як метод психотерапевтичного впливу на дитину і, як 

спосіб передачі знань про життя, відомий вже протягом багатьох століть. Сенс розповідати 

казки, характери героїв, сюжетна лінія і мораль казкової історії, завжди несли в собі ціннісне 

моральне значення, що впливає на свідомість дітей. В якості самостійної сучасної течії 

«казкотерапія» прийшла до нас відносно недавно: в дев’яності роки двадцятого сторіччя. Діти 

дошкільного віку, завдяки особливостям своєї емоційно-вольової сфери, є найбільш 

сприйнятливою категорією до жанру казки [2]. 
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У яких випадках доречно «лікування казкою»? Воно необхідне, якщо у дитини 

спостерігаються емоційно-особистісні та поведінкові проблеми: страхи, агресивність, 

тривожність, сором’язливість і невпевненість в собі. Також казкотерапія застосовується в 

роботі з дітьми, що мають психофізіологічні розлади: порушення зору, слуху, опорно-рухового 

апарату, а також для дітей з захворюваннями аутистичного спектру. Природно, що працювати з 

цією категорією може і повинен тільки фахівець, який пройшов спеціальне навчання за курсом 

«казкотерапія». Як правило, цими фахівцями є психологи й педагоги дошкільної освіти. 

Казкотерапія абсолютно вільно може застосовуватися щодо будь-якої дитини, яка нормально 

розвивається. Казкотерапія впливає на формування духовних цінностей дитини. 

Основні види казок:  

• народні казки (мудрість народу, простота і доступність сюжету, відсутність зайвих 

деталей, якіне сприяють вихованню моральних почуттів). Приклади: «Котигорошко», «Курочка 

Ряба», «Ріпка», «Вовк і семеро козенят», «Гуси-Лебеді», «Колобок, «Маша і ведмідь» тощо; 

• авторські (казки Ганса Андерсена, Шарля Перо, Олександра Пушкіна, Ернста Гофмана, 

Павла Бажова і багатьох інших письменників-казкарів); 

• психотерапевтичні (їх характерною особливістю є щасливий кінець, що веде до 

стимуляції процесу особистісного росту); 

• дидактичні казки (завжди використовуються для надання дітям нових знань 

навчального характеру. У цих казках абстрактні для дитини символи – букви, цифри – стають 

живими); 

• психокорекційні казки (створюються і розповідаються дитині для м’якого та 

ненав’язливого впливу на її поведінку); 

• медитативні казки (використовуються для того, щоб сформувати у дитини уявлення про 

те, що існують позитивні моделі взаємин з навколишнім світом та іншими людьми. Відмінною 

особливістю медитативних казок є відсутність в їх сюжеті негативних героїв і конфліктів); 

• діагностичні казки (що дозволяють визначити особливості характеру дитини, коли у неї 

наявність проблем). 

Цінність казок для психокорекції дитини й розвитку її особистості полягає у наступному: 

1. Відсутність прямих моральних повчань. Події казкової історії логічні, природні, 

витікають одна з одної, а дитина опосередковано засвоює причинно-наслідкові зв’язки, які 

існують у світі. 

2. Через образи казки дитина стикається з життєвим досвідом багатьох поколінь. В 

казкових сюжетах зустрічаються ситуації та проблеми, які переживає у своєму житті кожна 

людина: відокремлення від батьків, життєвий вибір, взаємодопомога, любов, боротьба добра зі 

злом. Наприклад, перемога добра у казках забезпечує дитині психологічну захищеність, щоб не 

відбувалось у казці – все закінчується добре. Випробування, які випадають на долю героїв, 

допомагають їм стати розумнішими, добрішими, сильнішими, мудрішими. У такий спосіб 

дитина засвоює, що все, що відбувається в житті людини, сприяє її внутрішньому росту. 

3. Відсутність заданості в імені головного героя і місці казкових подій. Головний герой – 

це узагальнений образ і дитині легше ідентифікувати себе з героєм казки, стати учасником 

казкових подій. 

4. Ореол таємниці та чарів, інтригуючий сюжет, несподіване перетворення героїв – все це 

дозволяє дитині активно сприймати і засвоювати інформацію, яка знаходиться у казках. 

Казкотерапіяз музикотерапією включають в себе різноманітні прийоми і форми роботи, 

які дозволяють розвивати творче мислення, уяву, увагу і пам'ять, сприймання та координацію 

рухів, позитивну комунікацію та адекватну самооцінку. Тож, спробуємо з’ясувати тонкощі 

використання казки з музикою у роботі з дошкільниками. Казка стає найзрозумілішою для 

дитини у віці 4-6 років. Дитина виконає краще будь-яке завдання, якщо захопити її казковим 

сюжетом і їй сподобається музика, яка супроводжує казку. 

Дослідження вчених, психологів довели, що музика посилює обмін речовин, змінює 

дихання та кров’яний тиск, посилює або зменшує м’язову енергію, дає основу для емоцій. 

Музикотерапія допомагає прищепити дітям любов до музики, збагатити світ почуттів, навчити 
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слухати й розуміти, як і про що розповідає музика. Для того, щоб музикотерапія позитивно 

вплинула на розвиток і виховання, необхідно враховувати вікові особливості дітей та підбирати 

спеціальні музичні твори. Наприклад, музика композиторів-пісенників Г. Гладкова, 

Б. Савельєва, Є. Крилатова, Ю. Михайленко, В. Шаїнського, Р. Паулса М. Дунаєвського, 

О. Рибнікова та інших може стати корисним для створення позитивного настрою дітей під час 

читання багатьох казок. Пісні можуть звучати до читання казки або після, як зі словами так і 

без слів в інструментальному виконанні. Окремасторінка – відбіркатворівпро наших маленьких 

друзів: тварин, комах, птахів, що полюбляють діти. Ця музика втілює душевну гармонію, 

демонструє еталони доброго, чуйного ставлення до братів наших менших. А так звана 

екологічна музика, звуки, що існують у природі, чинять підсвідомий вплив на психіку дитини, 

цілюще впливають на її емоційний стан. Це шум дощу, листя, хвиль моря, спів птахів тощо. 

Слухаючи звуки природи, ми одержуємо величезний заряд енергії, відчуваємо підйом духовних 

і фізичних сил, збільшуємо творчий потенціал. Все це доцільно використовувати, коли діти 

слухають казки, вірші, оповідання для посилення сприйняття творів художньої культури й 

поєднати казкотерапію з музичною терапією в одне ціле. Стефан Недериця, український 

видавець, диригент, музикотерапевт першим в Україні винайшов і втілив ідею поєднання 

класичної музики й звуків природи, починаючи від 2000-х років, розпочав активну 

музикотерапевтичну діяльність. 

Діти дуже полюбляють посміхатися. Усмішка це духовний дар, вона дає кожному 

наснагу і примножує духовні здобутки. Самі маленькі діти позитивно відкликаються на 

усмішку, навіть незнайомих людей. Веселі, яскраві, мажорні пісні та мелодії створюють 

позитивний настрій, викликають посмішку і надають відчуття радості, віри в 

добро.Музикотерапія і казкотерапія також сприяютьпозитивному настрою. Діти отримують 

нові знання, уважно слухаючи музику та казку. Але найголовніше – це «школа почуттів», що 

формуються завдяки особливій властивості музики і казки – викликати співпереживання 

слухачів. 

Як довели вчені-психологи, систематичні заняття музикою у віці від 5 до 15 років 

дозволяють значно підняти IQ, тобто інтелектуальний потенціал людини, краще розвинути 

пам'ять, аналітичні здібності, орієнтацію, не кажучи вже про позитивну корекцію нервової 

системи. В більшості передових країнуроки музики, спів, гра на музичних інструментах 

належать до обов'язкового елементу виховання, оскільки музика надає найбільш сильний 

емоційний вплив на дитину. Крім того, під час слухання музики регулюються фізіологічні 

процеси в організмі, стимулюється загальний та підвищується м'язовий тонус, покращується 

мовленнєва та рухова активність. 

Розглянувши різні методи й прийоми роботи з казкою та музикою ми переконались в 

тому, що казка та музика дають безмежний простір для дитячої фантазії. Отже, сучасні підходи 

до розвитку дітей дошкільного віку, спрямовані на інтеграцію різних видів діяльності, 

забезпечать розвиток у дітей мовлення, пізнавальних, творчих, музичних здібностей, стійких 

моральних якостей, а це надасть їм унікальну можливість побачити світ гостинним і 

прекрасним. Застосовуючи арт-терапію для розвитку дітей, психологи, педагоги та батьки 

роблять вагомий внесок у їхнє щасливе майбутнє. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА 

 

Розглянуто дефініції “краєзнавство”, “педагогічне краєзнавство”. Акцентовано увагу на 

різні підходи до тлумачення вищезазначених феноменів; визначено їх зміст та структуру. 

Виявлено предмет та об’єкт педагогічного краєзнавства, а також його напрями. Доведено, 

що педагогічне краєзнавство може виступати як засіб підготовки майбутніх фахівців. 

Ключові слова: краєзнавство, батьківщинознавство, педагогічне краєзнавство. 

 

В умовах динамічних перетворень у сучасному суспільстві особливу увагу привертають 

проблеми, пов’язані з використанням краєзнавчих засобів формування особистості, які 

сприяють утвердженню духовності, патріотизму, історичній пам’яті та національної культурної 

спадщини українців. Серед них вагоме місце займає педагогічне краєзнавство, 

соціогуманітарна парадигма якого стає дедалі пріоритетною.  

Мета статті здійснити ретроспективний аналіз поняття "краєзнавство", уточнити сутність 

феномену "педагогічне краєзнавство". 

На даному етапі свого розвитку педагогічне краєзнавство виступає універсальною 

дисципліною, до розуміння якого вибудовувались різноманітні підходи.  

Протягом тривалого часу з’ясовувався його понятійно-термінологічний апарат, який 

сприяє внутрішній структуризації і зовнішньо-предметній орієнтації, в системі наук. 

Між тим, навіть поняття "краєзнавство" широко і по-різному тлумачилося та 

узагальнювалося у педагогічній науці. Йдеться про його наукове осмислення на рівні 

дисертаційних досліджень (Л.Г. Басирова, Е.Т. Беккега, Г.А. Грішина, В.Я. Лящук, 

А.К. Прокоф’єва, О.П. Фасенко) і в суто науково-практичному застосуванні (М.І. Ізосимов, 

П.В. Іванов, Н.А. Милонов, К.Ф. Строєв, М.Д. Янко). З метою з’ясування сутності цього 

поняття ми зробили спробу більш ретельно його розглянути, враховуючи сталі в цьому плані 

підходи у педагогічній науці. 

Більшість науковців схиляються до думки, що краєзнавство є безперечно дидактичною 

категорією. 

Дослідник П.В. Іванов відзначає, що "шкільне краєзнавство можна визначити як доступне 

і посильне для учнів всестороннє і багатогранне за формою пізнання місцевого краю" [5, с.11]. 

Проте в цьому визначенні дещо "розмиті" грані краєзнавства. Вважаємо, що більш конкретного 

до трактування даного поняття підходить дослідник І.Т. Прус: "Краєзнавство слід розглядати як 

багатогранну діяльність – освітньо-пізнавальну, пошуково-дослідну, суспільно-корисну" 

[5, с. 11]. Не суперечить цьому визначенню думка К.Ф. Строєва, що "сутність шкільного 

краєзнавства полягає у всебічному вивченні з навчально-виховною метою певної території 

свого краю за різними джерелами і, головним чином, на основі безпосередніх спостережень під 

керівництвом викладача" [8, с. 7]. 

Разом з тим існує думка (І.Г. Гревс, А.І. Дженс-Литовський, Д.Д. Семенов, 

А.Г. Ярошевський), що краєзнавство – це загальний принцип навчання та виховання на 

місцевому крайовому матеріалі. 

Слід додати, що поширеним є тлумачення краєзнавства як активного методу пізнавання 

навколишньої дійсності (А.Ф. Музиченко, Ф.М. Петров, А.П. Пінкевич). Існує погляд 

(І.І. Безкоровайний, М.Н. Скаткін), що краєзнавство не слід відносити до методів навчання та 

виховання. Дійсно, метод, як відомо, – це спосіб засвоєння знань, формування певних якостей 

особистості. Краєзнавство не розкриває конкретного способу пізнавальної діяльності. 

Вважаємо, що ця позиція має не досить наукове підґрунтя, адже саме через вивчення 
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краєзнавчого матеріалу можна пізнати окремі явища, предмети. Це значить, що краєзнавство 

може виступити як засіб навчання. 

Проте одним з найбільш повних визначень краєзнавства вважається судження професора 

А.С. Баркова, що широко використовувалося низкою авторів у їхніх публікаціях: "Краєзнавство 

– комплекс наукових дисциплін, різних за змістом і частковими методами дослідження, що 

ведуть у своїй сукупності до наукового всебічного пізнавання краю" [8, с. 5]. На думку 

спеціалістів (П.В. Іванов, В.Г. Смиронов), краєзнавство не можна вважати науковою 

дисципліною, оскільки воно не має чітко вираженого об’єкта дослідження: результати 

краєзнавчих досліджень переважно стосуються певної галузі науки. Однак, оскільки краєзнавчу 

основу мають багато галузей наук та навчальних дисциплін, об’єктами можуть бути природа, 

економіка, історичне минуле, література, мистецтво, педагогіка і т.д., залежно від яких 

розрізняють види краєзнавства. 

Краєзнавчі галузі науки не можна розглядати як другорядні. Вони є необхідним 

джерелом теоретичних положень, що мають загальний характер. Без знання особливого, 

специфіки місцевого неможливо створити загальну картину, пізнати і сформулювати загальні 

закони, розробити теорію, концепцію, і, водночас, загальне втілює в собі особливе, 

індивідуальне, окреме. 

Використання місцевого матеріалу в навчанні та вихованні привернуло увагу багатьох 

педагогів. Так, ще Я.А.Коменський вважав пізнавання навколишнього життя першоосновою 

навчання. Краєзнавчий принцип "від близького до далекого", "від відомого до невідомого" 

сформульований ним у праці "Світ у картинках". Подальший розвиток цієї ідеї знаходимо у 

практичній та теоретичній діяльності Й.-Г.Пестолоцці та Ж.Ж.Руссо. Під впливом ідей 

провідних педагогів у Німеччині навіть виникає течія прихильників любові до рідного краю на 

основі його всебічного вивчення. Конкретне втілення ця ідея знайшла у вигляді спеціального 

предмета в австрійських і німецьких народних школах – батьківщинознавства. Цей предмет 

вважався фундаментальним. 

Розвиток педагогічного краєзнавства багато в чому зобов’язаний Ф.-А.-В. Дістервегу, 

який вніс принцип культуровідповідності в навчання та виховання [2, с. 139]. Цей принцип був 

сформульований К.Д. Ушинським як вітчизнознавство. У другій половині XIX століття в нашій 

педагогіці з’явився важливий напрямок – батьківщинознавство як вивчення малої батьківщини. 

Інтенсивна розробка даної проблеми у вітчизняній педагогіці була пов’язана з іменами 

М.Х. Весселя, К.Д. Ушинського. Останній теоретично обґрунтував педагогічну діяльність з 

краєзнавства. 

Ці ж думки знаходять відображення і в педагогічній системі О.В. Духновича, який значну 

увагу приділив ідеї народності, суть якої він вбачав у тому, щоб українці мали школу рідної 

мови; рідною мовою повинні засвоюватись, зокрема, такі навчальні предмети, як історія, 

культура, народна педагогіка [3]. 

Пізніше С.Ф. Русова в роботі "Позашкільна освіта" вказувала, що потрібно, щоб знання 

не носили виключно теоретичний характер: потрібно вміти "вдихнути" в них життя [7, с . 58]. 

Загальну освіту народу, навчання рідною мовою, необхідність пізнання рідного краю 

боролися прогресивні українські педагоги Х.Д. Алчевська, С.А. Ананьїн, А.Ф. Музиченко, 

В.П. Родников, Я.Ф. Чепіга. 

Зазначимо, що в педагогічну науку термін "краєзнавство" ввів В.Я. Уланов. Він досить 

докладно описав порядок застосування краєзнавчого матеріалу на уроках, необхідність участі 

вчителя у збиранні такого матеріалу, доцільність створення шкільних краєзнавчих музеїв, 

посібників, висловив думку про введення краєзнавства у плани вчительських курсів і семінарів. 

Краєзнавчий підхід у педагогіці програмували П.П. Блонський, П.С. Шацький. Зокрема 

П.С. Шацький зауважив, що "вчителям необхідно вивчати середовище, в якому живуть 

діти" [9, с. 420]. П.П.Блонський наголошував на важливості вправляння дитини в громадській 

роботі через школу, сім’ю, вулицю, місто, село, батьківщину [1]. 
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Вищезазначене зумовило той факт, що краєзнавству як засобові зв’язку навчання з 

життям було відведено важливе місце в перших навчальних планах шкіл України. Однією з 

перших фундаментальних праць у галузі краєзнавства того періоду була книга Є.А. Звягінцева 

"Вітчизнознавство і локалізація в народній школі", де обґрунтовувалась необхідність 

докорінної перебудови навчання на основі локалізації [4]. Саме використання краєзнавчого 

принципу посилило педагогічну цінність систем А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського. 

Різновидом краєзнавчої роботи є педагогічне краєзнавство. На думку дослідників 

(А.Л. Ламашев, Б.І. Наумов), педагогічне краєзнавство "вивчає (як в історичному плані, так і в 

сучасному зрізі) місцеві особливості освіти, систему народної освіти, педагогічний процес у 

місцевих навчальних закладах, педагогічну творчість, творчу діяльність особливостей, практична 

діяльність яких прив’язана до певного регіону чи конкретної національності" [6, с. 128]. Отже, 

йдеться про те, що педагогічне краєзнавство також включає роботу з різноманітних напрямків 

краєзнавства, але лише за умови, якщо це здійснюється педагогом і з педагогічною метою. 

Педагогічна мета – основна ознака педагогічного краєзнавства. 

Маючи неабияке значення для педагогіки як науки, робота з педагогічного краєзнавства 

проектується на педагогічну практику. Матеріали педагогічно-краєзнавчих досліджень 

використовуються вчителями в школах тієї місцевості, де проводилося дослідження, і мають 

певне значення для органів народної освіти. 

Досліджуючи певні аспекти педагогічного краєзнавства, окремі автори (К.М. Абашаєва, 

А.М. Мар’їн, В.М. Овчиннікова) розглядають його як таку частину краєзнавства, що вивчає 

досвід школи, вчительських кадрів з навчання та виховання школярів у навчальний і 

позанавчальний час. Потім конкретно аналізують основні напрямки їх діяльності. 

У зв’язку з цим варто, на наш погляд, уточнити предмет педагогічного краєзнавства. 

Вважаємо за доцільне врахувати, що предмет передбачає знання об’єкту дослідження з точки 

зору його структури і функцій, логічного та історичного зв’язків його елементів. Отже, 

предметом педагогічного краєзнавства може бути матеріал конкретної школи, шкільного 

колективу, унікальний досвід педагогічної діяльності окремих шкіл, районних відділів народної 

освіти, сільських та міських професійно-технічних училищ. Крім того, вищий педагогічний 

заклад, його система підготовки вчительських кадрів, а також обласні органи управління 

педагогічною діяльністю всіх установ у системі освіти теж становить предмет педагогічного 

краєзнавства. 

Необхідно зауважити, що педагогічне краєзнавство відіграє провідну роль у системі 

краєзнавства і виступає одним із кінцевих завдань будь-якого виду краєзнавства. Так, при 

вивченні природи рідного краю, його історії суб’єктом дослідження досягаються й виховні 

завдання. У цьому розумінні всю систему краєзнавства можна розглядати в цілому як 

педагогічне краєзнавство. Проте не потрібно забувати, що існує власний об’єкт дослідження, 

властивий тільки йому – новітні методологічні, теоретичні і методичні висновки та положення 

педагогіки. 

Отже, доцільно при з’ясуванні визначення педагогічного краєзнавства виходити з того, 

що це – наука про закономірності навчання ти виховання молодого покоління на базі 

використання місцевого педагогічного матеріалу, передового педагогічного досвіду 

вчительських, адміністративно-керівних кадрів. Ця наукова галузь виступає активним засобом 

розвитку педагогіки як науки. 

Дане визначення дає підстави стверджувати, що педагогічне краєзнавство як педагогічне 

явище має власну внутрішню складну будову, яка розкриває багатство його змісту. 

Отже, нас зацікавило, який зміст вкладають студенти в поняття «педагогічне 

краєзнавство». Кількісні та якісні дані суджень подано у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Змістовна характеристика поняття «педагогічне краєзнавство» 

(за само оцінними судженнями респондентів) 

Розподіл суджень респондентів 

 

Сутність поняття «педагогічне краєзнавство» 

Абсолютне 

число 
В % 

Вивчення всіх видів краєзнавства учнями в школі 10 6 

Вивчення місцевого педагогічного досвіду 17 11 

Місцеві інноваційні технології навчання та виховання 20 13 

Вивчення педагогічних традицій регіону  30 19 

Педагогічна спадщина краю 35 22 

Система знань про педагогіку рідного краю 46 29 

Загалом 158 100 

 

Даний дослідницький матеріал свідчить про досить поширене та розмите уявлення 

респондентів щодо змісту поняття «педагогічне краєзнавство». Саме тому виникає настійна 

потреба у подальшому дослідженні цього багатогранного феномену з урахуванням умов, в яких 

перебуває суспільство і сучасна національна школа.  
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SPECIFICS OF A.EFROS’S STAGE INTERPRETATION OF A.P. CHEKHOV’S PLAY THE 

CHERRY ORCHARD AT THE TAGANKA THEATRE 

 

The article is a study of A. Efros’s production at the Taganka Theatre of A. Chekhov’s play The 

Cherry Orchard. Analyzed was A. Efros’s vision of the A. Chekhov’s comedy and his directorial finds. 

A. Efros made "Cherry Orchard" as a historical performance, as a tragedy, a nostalgic tragedy about 

the inevitable loss of culture and humanity. All director's plans are reflected in scenography, musical 

design, light decision, composition of the performance and, finally, in the actor's embodiment of the 

Czech characters, creating in the end a great performance. 

Key words: the Taganka Theatre, A. Efros, A. Chekhov, The Chery Orchard. 

 

The topicality of the theme lies in the fact that the problem of interpretation of classical drama is 

one of the key problems in the theatrical art. More and more importance is attached to the special 

nature of Chekhov’s plays whose specifics have been the subject of study for more than a century. 

Particular attention is paid to the last play by A. Chekhov, The Cherry Orchard. A. Efros offered his 

vision of the comedy, starting a new reading of this work known to everybody.  

An important role for the reconstruction of the performance was in the audio recording of 1975, 

as well as the video materials I found with some scenes from the play. Useful for my scientific article 

were interviews with A. Demidova, V. Vysotsky and V. Zolotukhin, found on the Internet. And 

directly A. Chekhov’s play The Cherry Orchard with his letters, which set out the author's vision of 

the play. 

Purpose of study: to reconstruct A. Efros’s production of The Cherry Orchard at the Taganka 

Theatre and find out its specifics.  

The new production of The Cherry Orchard at the Taganka Theatre shook the entire theatre 

world. The combination of such incompatible concepts as Chekhov, Taganka and Efros alone was 

intriguing and promised a grand theatrical event, if not a sensation. For the Taganka’s actors, the 

experience of working with the director from another ―camp‖ was very interesting, according to the 

actors themselves. A. Efros thought that the interaction of various theatrical schools was developing 

theatrical art. As a result, there appeared a great production. 

In 1975, Yu. Lyubimov, the chief director of the Taganka theatre, left his theatre for a long time 

in order to stage a Luigi Nono opera at La Scala. It was the first time he was going to be absent from 

his theatre for a long time. For the theatre not to be idle without work, Yu. Lyubimov offered A. Efros 

to make any production of his own choice at the Taganka. Despite the fact that at that time A. Efros 

had a lot of work to do, he agreed and chose A.P. Chekhov’s play The Cherry Orchard. 

Targeted to the present, A. Efros staged The Cherry Orchard as a historical production, as a 

tragedy, a nostalgic tragedy about the fatal destruction of culture and humanity. His orchard was the 

embodiment of a beautiful culture dying before the eyes of the viewer. The idea of the death of a 

―cherry orchard‖, i.e. the destruction of the spiritual, the poetic in Russian culture, could not sound as 

a comedy for the director. 

The Cherry Orchard was not the director’s first attempt to touch Chekhov’s plays. After his 

productions Three Sisters and The Seagull were thrashed by critics and forbidden by the authorities, 

Efros staged The Cherry Orchard as a historical performance, even putting it within a strict 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К И  1 8 ,  1 9  

 

 

 
78 

chronological framework suggested to him by two ideological antagonists, Firs of the ―old regime‖ 

and Petya Trofimov, the ―burry stormy petrel‖.  

Thanks to the clearly marked historical coordinates, everyone can find their own selves in the 

play’s characters who seem to have agreed not to pay attention to the time which, as it were, stopped 

for them. All the characters of the play are dreamers. You can be sorry for them and at the same time 

not sorry, because, despite their sad fate, they are too light-hearted. The Time put them on the scales 

and weighed and found them too light. The Time – this is what A. Efros stressed in his production, the 

interference of the Time in private human destinies. But even such a tragic thought was presented by 

him in a grotesque way. It is there that the terrible backwardness of the characters begins, together 

with their permanency and immutability, and the power of old habits over them - a kind of addiction 

[1]. All the characters return to their usual things: Gayev to his billiards, Trofimov to his sermons, 

Firs, despite the approaching end, continues to fuss over his masters, while Ranevskaya, deeply moved 

by the beauty of the cherry orchard, as if it were her home and a family relic, does not even try to save 

it. 

The theme of The Cherry Orchard at the Taganka Theatre is not the theme of a farewell to the 

outgoing nobility’s culture, but the theme of illness and death. Before the end – that is the real theme 

of the production. The inhabitants of the ―cherry orchard‖ are doomed, their illness is incurable, but 

they all pretend that nothing terrible happens, laugh, sing, dance, do conjuring tricks and wait for 

salvation, from somewhere, to the very end. 

In A. Efros’s interpretation of The Cherry Orchard, Lopakhin is presented as a doctor who 

offers the inhabitants of the estate a treatment, a difficult one, but it is the only way to be saved, the 

last chance, without which it is impossible to escape from the situation which has arisen. However, 

nobody wants to listen to this doctor, and it seems that he himself already became infected with this 

common illness of the time, talking about little flowers and writhing in hysterics just like the owner of 

the estate herself. Every character of the play has his or her ―twenty-two misfortunes‖, each of them 

stumbles over his or her own past, just like Epikhodov stumbles over the gravestones, unable to forget 

the past and think about the future. Only Lopakhin cares for the present and not only his own present. 

He is a doctor whose diagnosis nobody wants to listen to, nobody wants to hear, hoping for the best 

and refusing to take medicine. In the play, the falling bucket sounds like a metronome which has 

already begun its countdown, forcing all these doomed people to give a start, but only for a moment, 

for in a moment it will be forgotten by all of them. 

In Efros’s production, the psychological fragility was united with a sharp sense of form. The 

acting was convincing, though on the verge of alienation from the character, as if detaching and 

averting a calamity. There was an impression that the real life at the time of its destruction was loosing 

its inner warmth. 

At the first rehearsal at the Taganka Theatre, A. Efros spoke about the slow, equal rhythms that 

were established in modern theatres, about the need for getting rid of them, comparing the theatrical 

performance with improvisation in jazz music. 

Working separately on each act, the director gave it a clear explanation. For example, working 

on Act One, he said that the characters of The Cherry Orchard are joking, drinking coffee, while the 

disease has already begun, but the inhabitants of the estate prefer not to pay attention to it, trying to 

fool themselves with the idea that everything will be fine. Distress and unconcern, illness and 

clowning - a combination of the incompatible. Each action of the characters is subjected to infantilism. 

A. Efros himself compared their behaviour with the behaviour of children who are playing on a mined 

field, and among them there goes an adult person warning them of danger. The children get scared, fall 

silent, but then start playing again and involve the adult person in their games. Act One is a whirlwind 

of senseless acts and words. The words on the stage are the screens behind which the real suffering is 

hidden. The director insisted that Act One should start very sharply, with the actors almost shouting 

some words to take the strain off. From the very beginning, the dynamics of actions and conflict 

situations should be present on stage. 

The hardest thing for the actors was Act Two, where conversations are sometimes just absurd, 

as if they were those of clowns. A. Efros asked that Scene One of Act Two be played as a pure 
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clownery - nonsense, absurdity. Epikhodov, Dunyasha, Yasha, Charlotte - everyone is following their 

own theme, but it ends in nothing, because they all make a din without hearing each other. In Act 

Two, the disease has already been believed in and is being talked about. The meaningless, empty 

conversation is broken down by the sound of the ―bursting‖ string and a sign of tragedy, as it were, - 

the entrance of a passerby in black. Creepy, tragic symbols begin to appear in the play, such as the 

symbol of the approaching retaliation. 

A. Efros talked about Act Three in a very emotional and interesting way, because Act Three is 

the expectation of the results of the bidding, the expectation of the results of a hard transaction. Here 

the discrepancy between the behaviour and the situation reaches its climax - the characters try to hide 

their fear behind dancing, music and tricks, and after finding out the result of the transaction - death, 

they blame the doctor who in every way tried to prevent them from this end. 

At all rehearsals, A. Efros walked around the stage together with the actors, almost pointing out 

the intonation and acting areas, working with the actors like with little children, explaining with a 

smile things that were not clear to them. 

On 06 July 1975, A.P. Chekhov’s play The Cherry Orchard opened at Moscow’s Taganka 

Theatre. Despite the concerns of A. Efros, the performance came off well, although it was the 

beginning of a quarrel between the two directors, A. Efros and Yu Lyubimov. 

The Cherry Orchard at the Taganka Theater is set on a white graveyard hill, among gray 

gravestones and white cherry trees. A. Efros, together with the stage designer V. Leventhal, offers a 

single installation for all the four acts. In the centre of the stage there is a hill with crosses and 

gravestones, which is an islet of the beautiful past, to which the characters are still clinging. From 

there the performance will begin, and there it will end. 

Ranevskaya’s words ―All, all white! Oh, my Orchard! ...‖ [2; P. 620]defined the entire poetics, 

style and colour of the performance – the whole of it is acted in white colour slightly damaged by 

decay. The shadows of blossoming cherry trees fill the stage and the auditorium with their play 

highlighting the ―islet‖ areas where there are still the preserved flowering cherry trees, old armchairs, 

children’s chairs, gravestones and crosses shrouded by the ghost of the past. 

In Efros’s The Cherry Orchard, everything revolves around the orchard, as if in a children’s 

play, where the characters dance in rounds around the orchard where all their life is concentrated: from 

children’s toys and furniture to gravestones. The streaming muslin curtains add weight to the words 

―...morning, three degrees of frost, and the cherry trees are all in blossom‖. The general picture is 

complemented with light white dresses resembling white shrouds - a symbol of death, which carry the 

viewer to a blossoming cherry orchard - a symbol of life. The circle is closed. 

Despite the sober, rigorous, mock and at the same time tragic interpretation of Chekov’s play 

The Cherry Orchard by A. Efros, all the characters on stage are illuminated with particularly bright, 

shadowless light and are unable to hide anywhere. All the time, both the characters of The Cherry 

Orchard and their lives are under the watchful eye of the audience who clearly understand that they are 

doomed. And what they so carefully hide from their own selves cannot be hidden from the viewer – 

which is why their fussy attempts to obscure themselves look so pitiful. 

The wind blows the white curtains, as if it were about to tear them off and together with them to 

destroy all this shaky, ghostly, false world in which the characters of The Cherry Orchard are living 

their last days. The graveyard in the middle of the stage awaits these temporary tenants, whose time 

passes on, in order to accept them into its eternal rooms. 

The destiny of Efros’s The Cherry Orchard was not an easy one. At first, it became the cause of 

quarrel between the two great directors, then A. Efros himself acted as Lopakhin when he became the 

master of the Taganka Theatre instead of Yu. Lyubimov. In 1986, after the renewal, The Cherry 

Orchard production was awarded the first prize at the BITEF festival, and then, immediately after the 

death of Efros, the production was taken to Paris where it was a success and critically acclaimed. 

Admiring the acting of Alla Demidova, Michel Cournot called the actress ―a gull from the 

Luxembourg Gardens‖, while Antoine Vitez offered her work at Comédie-Française. Then Yu. 

Lyubimov came back to Moscow. The production was still on, but at that point the sorrow for A. Efros 
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was felt in it. When the sets of The Cherry Orchard, which had been taken off the repertoire, were 

taken outside the theatre, some passersby stopped to take pieces of Leventhal’s work as souvenirs.  

Summing up, it should be noted that the interaction of such incompatible, at first glance, schools 

of acting as the Lyubimov and the Efros ones, gave its positive results: a new, sharp, modern, ironic 

but equally touching and sensual interpretation of A.P. Chekhov’s play The Cherry Orchard. 

In his production, A. Efros managed to combine the opposite and mutually exclusive concepts, 

such as the finiteness of life - with the infiniteness of time, the possibility of changing the future - with 

the impossibility of accepting the present, the clear vision - with a blurred mind. All these concepts are 

reflected in stage sets, musical design, light solutions, composition of the performance and, finally, in 

the actors’ embodiment of Chekhov’s characters, creating in the end a great production. Despite the 

fact that Efros’s The Cherry Orchard has since long ago been taken off the theatrical stage, it continues 

to inspire theatrical personalities to search for the new in such a well familiar play as A.P. Chekov’s 

The Cherry Orchard. 

In addition to audio performances [3], video fragments and photographs from Efros’s The 

Cherry Orchard, it would be interesting to revisit the whole of The Cherry Orchard production at the 

Taganka Theatre. This would allow us to take a closer look at the production and find the undertones 

that were hidden in the material I studied. The studies in this direction may continue. This may serve 

as a stepping stone for further searching for new director and actor interpretation of A. Chekhov’s play 

The Cherry Orchard. 
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ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ВОКАЛЬНО-СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ АКТОРА В 

РЕЖИСЕРСЬКОМУ ТЕАТРІ 

 

Досліджено феномен вокального мистецтва, як повноправний компонент драматичної 

дії. Аналіз праць театрознавців, музикознавців з проблематики вокально-виконавської 

творчості акторасвідчить про відсутність комплексного дослідження системи підготовки 

«актора, що співає», що обумовлює актуальність обраної теми. Виявлено, що специфіка 

вокальної творчості актора зачіпає проблеми, пов’язані з процесом розвитку драматичного 

мистецтва,починаючи з реформи, здійсненої К. Станіславським і Вл.Немировичем-Данченком. 

Ключові слова: актор, спів, мистецтво, вокально-сценічний, образ, театр. 

 

Вокальне мистецтво було і є однією з найважливіших сторін театрального мистецтва. 

Нероздільне існування співу і дії – ідеал античного театру. «Спів героя античної трагедія було і 

її думою і її тілом одночасно» - зазначає Н. Таршис [1]. Зараз структура театральної постановки 

в корені змінилася, проте роль вокального мистецтва залишається незмінною. Український 

драматичний театр від часу свого виникнення, становлення та формування завжди тяжів до 

тісного поєднання музики та драматичного дійства. Саме в Україні гармонійне поєднання 

поетичного слова, музики й танцю зазнало найбільшого розвитку і стало однією з 

найхарактерніших ознак українського національного театру. 

У світовому драматичному театрі початку третього тисячоліття вокальне мистецтво-

повноправний компонент драматичної дії. Сучасні пошуки та експерименти в драматичному 
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театрі на тлі активного синтезу мистецтв, у яких вокальне мистецтво є одним з важливіших у 

розкритті сучасного образу, спричиняють підвищення вимог до створення вокально-сучасного 

образу у виставі, зростання ролі вокальної підготовки актора драматичного театру. Велика 

частина репертуару сучасних драматичних театрів складається з музичних постановок: музична 

вистава, водевіль, мюзикл, рок-опера. Тож постає проблема виховання драматичного актора 

універсального типу – «актора, що співає» [2], актора, яких повинен не тільки грати на сцені, а і 

розкривати свою індивідуальність в процесі створення вокально-сценічного образу в спектаклі. 

Вокально-сценічний образ естетична-категорія, особлива специфічна форма 

відображення дійсності засобами театрального та вокального мистецтва, це відтворена актором 

картина життя, виведений ним характер, персонаж, мистецький образ, який відрізняється 

чуттєвістю, доступністю для безпосереднього впливу на почуття людини. 

Аналіз праць театрознавців, музикознавців з проблематики вокально-виконавської 

творчості актора драматичного театру, створення ним вокально-сценічного образу свідчить про 

відсутність комплексного дослідження системи підготовки «актора, що співає», що обумовлює 

актуальність обраної теми.  

Мета дослідження. Визначення змісту і характеру створення вокально - сценічного 

образу актора-співака в контексті формування професійної театральної освіти обумовлює 

основну мету даної доповіді. 

Огляд літератури присвячений теоретичним аспектам вивчення проблеми створення 

вокально-сценічного образу в контексті акторського драматичного мистецтва. В процесі роботи 

вивчено літературні джерела, які за спрямованістю розділено на групи. 

I. Місце і соціальна роль театру у сучасному житті, еволюції театру (Б. Брехт, 

Є. Вахтангов, М. Захаров, Л. Курбас, В. Мейерхольд, І. Мар’яненко), основні тенденції 

розвитку жанрів музично драматичного театру (А. Горбенко, Г. Веселовська, В. Шпаковська). 

Зазначені джерела стали основою для проведеного нами аналізу феномену творчості та ролі 

театру у сучасному соціальному житті, проблемах сучасного театру. 

II. Другу групу джерел склали дослідження, що висвітлюють проблеми 

взаємовідношення вокальної виразності та акторської гри в процесі еволюції драматичного 

мистецтва. Художньо-змістовну роль вокальної музики неодноразово підкреслювали майстри 

сцени світового рівня (Б. Брехт, П. Брук, Є. Вахтангов, Ю. Завадський, О. Таїров). Процес 

творчої взаємодії музики та художньої концепції драматичної вистави є предметом досліджень 

багатьох сучасних вчених (О. Мальцева, О. Ольхович, Н. Таршис).  

III. Літературні істочники, присвячені акторському мистецтву. Цінні спостереження і 

висновки містить книга відомого актора, режисера і педагога Б. Захави «Майстерність актора і 

режисера», професора ХНУМ ім. І. П. Котляревського А. Лобанова «Школа 

майстерності».Окремі розділи даних джерел присвячені дослідженню природи акторської гри, 

основним принципам виховання актора, створенню вокально- сценічного образу. 

IV. Роботи, праці в яких аналізуються тенденції вокального мистецтва. Особливе 

значення у вивченні питань, пов’язаних з процесом вокального виховання актора драматичного 

театру, належить літературі, присвяченій проблемам вокальної мови, питанням психології 

творчості вокаліста виконавця, осмисленню внутрішніх тенденцій, закономірностей музичного 

мистецтва (Т. Вєркіна, Н. Гребенюк, С. Сгібнева, Б. Гмиря, Ф. Шаляпин). 

Таким чином, з величезного науково-літературного матеріалу ми відібрали основні 

науково теоретичні відомості, які дозволяють виявити основні проблеми створення вокально-

сценічного образу актора в режисерському театрі.У результаті аналізу наукових джерел 

встановлено, що в наявних публікаціях залишаються поза увагою важливі проблеми, зокрема, 

комплексний розгляд створення вокально-сценічного образу актором драматичного театру. 

Специфіка вокальної творчості актора зачіпає проблеми, пов’язані з процесом розвитку 

драматичного мистецтва. Театральна реформа, здійснена на рубежі XIX і XX століття 

К. Станіславським і Вл. Немировичем-Данченком суттєво вплинула і продовжує впливати на 

розвиток сценічного мистецтва. Вона привела до корінного перегляду і оновлення театру, 

вторгалися в область методології режисерської, акторської та вокальної творчості. Великий 
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актор, режисер, реформатор, своєю творчо-теоретичною діяльністю позначив тенденції 

розвитку як драматичного, так і музичного театру. У фундаментальних працях К. 

Станіславського «Моє життя в мистецтві», «Робота актора над собою» відображені основні 

напрямки розвитку сценічного мистецтва, питання техніки і майстерності актора. Розроблену 

ним для драматичного театру методологію акторської творчості («Систему Станіславського») 

він екстраполював на театр музичний. Творчі знахідки режисерів-новаторів першої половини 

ХХ сторіччя в контексті універсальної підготовки актора знайшли свій подальших розвиток в 

практичному доробку їх послідовників. «Майбутнє за музичним спектаклем» – відзначав ще 

наприкінці 60-х років театральний режисер Ю. Завадський [3] . Він розпізнав динаміку однієї з 

найважливіших тенденцій драматичної сцени – посилення музичного, отже і вокального ряду 

театральної вистави. Саме музика створює певну емоційну атмосферу, допомагає відтворити 

історичний і національний колорит вистави. 

На наш погляд, розширення сфери впливу вокального мистецтва є основним критерієм 

сучасної режисури. Драматичний конфлікт, трактування персонажів, жанр вистави, його стиль, 

відчувають вплив вокального мистецтва. Внаслідок чого дуже гостро постає проблема пошуку 

актора, який досконало володіє як акторською, так і вокальною майстерністю, який може 

створити правдивий вокально-сценічний образ. Спектаклі Ю.Любимова, М. Захарова є 

прикладами таких пошуків. 

Ми стверджуємо, що втілення вокальної теми ролі характеризує ступінь високої 

майстерності «співаючого актора» сучасного драматичного театру. В процесі становлення 

українського професійного театру, початковим етапом його формування була музично-

драматична спрямованість, яка була закладена театральними колективами корифеїв 

українського театру М. Кропивницького, М. Старицького, П. Саксаганського, М. Садовського, 

Л. Курбаса. Український театр, оформлюючись як професіональне мистецтво, насамперед 

використовує і розвиває національні традиції, звертаючись досить часто до народної творчості. 

Високої художньої довершеності сягає український театр у другій половині ХІХ ст. 

Виникають трупи М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, П. Саксаганського, 

М. Садовського та ін. Саме М. Старицькому український театр завдячує високим художнім 

професіональним розвитком музично- драматичного жанру,де М. Старицький виявив себе 

справжнім новатором, чому сприяло його бездоганне знання музики, вокального та 

хореографічного мистецтва. Трупа Старицького так і іменувалася «музично-драматичною». 

Велике значення для становлення українського театру як музично- драматичного мало творче 

співробітництво М. Старицького з М. Лисенком. 

Вистави трупи М. Кропивницького також відрізнялись ідейно-художньою цілісністю та 

гармонійним поєднанням акторської гри, художнього оформлення, музики, співів, танців, хору 

та оркестру. У репертуарі того часу ми знаходимо вистави, які й нині йдуть на багатьох 

українських сценах і стали справжньою високою класикою українського театру: «Наталка 

Полтавка» І. Котляревського, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «За двома 

зайцями», «Ой, не ходи, Грицю...», «Утоплена» та «Різдвяна ніч» (за М. Гоголем) М. 

Старицького. Розглядуваний період розвитку музично-драматичного театру характеризує те, 

що вокальний спів стає органічною складовою вистави, на відміну від попереднього, коли його 

роль здебільшого зводилася до ілюстративних вставок. Музика і співи не повинні були звучати 

відокремлено від дії, хор виступав як співучасник масових сцен, а кожен хорист як дійова 

особа. Репертуар трупи М. Садовського завдяки доробку М. Лисенка поповнюється 

різножанровими творами (музична драма, музична комедія, опера). Трупа також мала акторів-

співаків: М. Кропивницького, М. Заньковецьку, В. Грицая, М. Садовську-Барілотті та ін. 

Традиції музично- драматичного жанру продовжував М. Садовський й у своєму театрі. 

Постійна серйозна робота над музичними творами дала можливість згодом зосередити в ньому 

найкращі сили українського оперного мистецтва. 

У ХХ ст. музично-драматичні вистави стають також невід’ємною складовою репертуару 

стаціонарних драматичних театрів на території всієї України. А після Другої світової війни всі 

обласні театри в Україні здобувають назву музично-драматичних. Продовження кращих 
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традицій музично-драматичного театру, закладених М. Старицьким та М. Лисенком, ми 

спостерігаємо, зокрема, на прикладі вистави Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка «Дай 

серцю волю, заведе в неволю» (постановку здійснили 1936 р. режисер М. Крушельницький, 

художник М. Бурачек та композитор Б. Крижанівський). Особливої уваги заслуговує і музичне 

тло вистави, що є яскравим прикладом продовження та розвитку кращих традицій українського 

музично-драматичного театру.  

Необхідно підкреслити, що на початку ХХ ст., притаманна українському театрові 

традиційна музична культура, спиралася на досягнення режисури Леся Курбаса в театрі 

«Березіль». Музика займала чільне місце у мистецькому світобаченні Леся Курбаса, була 

вагомою складовою всіх його сміливих експериментів: від простих вправ з ритмом до спроб 

витворення музично-драматичного видовища. Український режисер – реформатор Лесь Курбас, 

як і Всеволод Мейєрхольд, захоплювався пошуками пластичних принципів режисури, 

створенням нової акторської техніки. В роботі над виставою Л. Курбас звертав увагу не лише 

на виразність художнього слова, а і на інтонаційне забарвлення співу, на пластику, танець. 

«ЕдіпЦарь», «Гайдамаки», «Диктатура» - презентували принципово нові музично-режисерські 

ідеї української сцени. 

 «Диктатуру» Івана Микитенка Лесь Курбас оформлює як музичну драму. У цій виставі 

розкрилась музична винахідливість Курбаса як режисера новатора. Курбас вирішив п’єсу 

Микитенка «як музичний сценічний твір». За детальним планом режисера і за його активною 

участю композитор Юлій Мейтус написаним до «Диктатури» величезну партитуру (партитура 

музики становила близько 400 сторінок). На думку Л. Курбаса вистава експериментально 

вказувала на можливості створення сучасної музичної драми. 

В сучасних музично-театральних формах знаходять своє відображення і сучасні музичні 

стилі ХХ- ХХІ ст.: джаз, рок та поп-музика, тощо.Виникає новий жанр музично-драматичного 

театру – мюзикл. Новий жанр мюзиклу стає синтетичним, поєднуючи в собі засоби виразності 

вокальної та інструментальної музики, драматичного та хореографічного мистецтва. 

Однією з перших музичних вистав, близькою до жанру мюзиклу, яка йшла на сцені 

українського драматичного театру, була опера-бурлеск «Енеїда» (музика С. Бідусенка, 

інсценізація С. Данченка та І. Драча за мотивами однойменної поеми І. Котляревського). Сергій 

Данченко створює сучасну музичну виставу. Постановка «Енеїди» була здійснена у 1986 році 

на сцені Театру ім. І. Франка. Ставлячи «Енеїду», С. Данченко випробовував нові можливості 

традиційного для української сцени синкретизму: сполучення драматичного слова, вокалу, 

хореографії. Композитор С. Бідусенко в опері-бурлеску поєднує національний колорит із 

ритмами і інтонаціями сучасної естрадної музики. «Енеїда» у постановці С. Данченка може 

слугувати яскравим прикладом самобутньої сучасної української музичної вистави. 

Яскравим прикладом цього жанру, втіленим на українській драматичній сцені, є рок-

опера «Біла Ворона» (музика Г. Татарченка, лібрето Ю. Рибчинського). В Україні ця рок-опера 

була поставлена двічі. Першу постановку 1991 р. здійснив С. Данченко на сцені театру ім. І. 

Франка.Друге народження твір набуває у ХХІ ст. Це – антрепризний комерційний проект 

театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв» (продюсери Г. Загорій, Б. Бенюк та М. Гринишин; 

режисер-постановник А. Хостікоєв). 

На основі драматичної поеми «Біла ворона» яка присвячена подвигу Жанни Д’арк 

сучасного українського поета Ю. Рибчинського (1989р). Ю. Рибчинський та Г. Татарченко 

створили однойменну рок-оперу.  

Вокальні партії у рок-опері поєднують у собі пісенний початок з елементами декламації, 

іноді вони набувають симфонічного розвитку. Багато сольних номерів насичені різноманітним і 

широким вокальним мелодизмом, що передає найтонші відтінки психологічних почуттів героїв. 

Особливе місце серед музичних вистав українського театру займає «Наталка Полтавка» 

І. Котляревського. Цей твір вже близько 200 років від моменту першого виконання не сходить 

зі сцени. Жанр п’єси був визначений самим драматургом як «народна опера».  

Дещо іншим та своєрідним зразком сценічного втілення «Наталки Полтавки» 

І. Котляревського є вистава театру ім. І. Франка. Жанр її визначений «франківцями» як 
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«українське музично-драматичне рококо». Ця «Наталка Полтавка» побачила світ у ХХІ ст. – 

прем’єра вистави відбулася наприкінці театрального сезону 2004–2005 рр. Режисером-

постановником тут виступив вихованець режисерської майстерні А. Васильєва у Москві – 

О. Ануров.  

Своєрідним є й музичне вирішення вистави. Для цього був залучений популярний співак, 

лідер українського рок-гурту «ВВ» – О. Скрипка. Він є музичним керівником вистави, 

аранжувальником і грає роль виборного Макогоненка. Здебільшого зберігаючи пісні, введені у 

виставу І. Котляревським та М. Лисенком, О. Скрипка завдяки новому аранжуванню надає 

музичним номерам сучасного звучання. 

Безумовно таке осучаснене музичне вирішення вистави «Наталка Полтавка» 

продиктоване новими тенденціями поп-та рок-культури і віддзеркалює музичні смаки та 

вподобання сьогоднішнього глядача. Сучасні композитори більш орієнтуються на західні 

зразки мюзиклу, рок-опери, ревю та ін. Популярні західні сюжети також стають за основу 

більшості лібрето для музичних вистав. Отже, процес розвитку українського драматичного 

мистецтва відбувається в повній взаємодії з творчістю найбільших музикантів нашого часу. 

Питання взаємовідносин вокальної та сценічної творчості, нове розуміння вокально-сценічного 

образу дозволило розширити репертуарні можливості київського національного академічного 

драматичного театру ім. І.Франка. Також ще єсучасні сценічні постановки, в яких створення 

вокально-сценічного образу співаючим актором визначає музично-драматичне звучання 

вистави: 

– музична комедія «Пігмаліон» Б. Шоу. Співаючи актори: Н. Сумська, А. Хостікоєв, 

Б. Бенюк, А. Гнатюк. 

– «Конотопська відьма» за мотивами повісті Квітки-Основяненка. Це багатоплановий, 

складний мюзикл, інсценування – Б. Жолдак. Співаючи актори: В.Троцюн, Н. Заднєпровський, 

Н.Сумська, В. Мазур, Б. Бенюк. 

– мюзикл «ЄдітПіаф. Життя в кредит», постанокаАфанас’єва. Співаючи актори: Т.Міхіна, 

В. Васалатій. 

Створення нового вокально-сценічного образу наповнює драматичну творчість київської 

театральної компанії Бенюк і Хостікоєв: 

– музично-драматична фантазія «Задунаєць за порогом»(2008 р.) за мотивами опери 

С. Гулака-Артемовського. Співаючи актори: Б.Бенюк, Н.Сумська, А.Хостікоєв, В.Мазур. 

Також захоплюють театральною новизною сценічні постановки Харківського театру 

«Мадрігал». Режисер- А.Настаченко: 

– рок-опера «Біла ворона» (2004 р.) Ю. Рибчинського. Співаючи актори: О.Зеленська, 

Є.Король, В.Котляр. 

– мюзикл «Дон Жуан» (2007 р.) за мотивами Тирсо де Молина, Ж. Б. Мольєра. Співаючи 

актори: В. Кулев, О. Зеленська, Т. Осипова, В. Котляр. 

Шляхом аналізу музичних вистав драматичного театру двадцятого століття та наших 

часів виявлено функцію вокально-сценічної творчості актора в контексті сучасної режисури. 

Аналіз показав, що творчість співаючого актора в процесі розвитку сучасного сценічного 

мистецтва набуває особливої цінності. Художня єдність сучасної драматичної вистави сприяє 

небувалій дієвості взаємозалежних театральних постановок, у яких вокальне мистецтво – 

художньо-змістовна, творча домінанта. 

Отже, вокально-сценічна творчість актора є художньо-змістовною домінантою творчої 

концепції сучасної режисури. 

Багатофункціональність вокально-сценічної творчості актора розширює сферу впливу в 

сучасній постановці.Сьогодні постає проблема виховання драматичного актора універсального 

типу – «актора, що співає». Його творчість є основним компонентом сучасного драматичного 

мистецтва.Режисери ХХІ ст. заклали основи нового усвідомлення розуміння вокально-

сценічного образу. Вокальна творчість драматичного актора, вбираючи специфіку сценічної дії, 

стала повноправним компонентом професійної діяльності драматичного театру ХХІ ст. Висока 

вокальна культура є творчим підґрунтям багатьох талановитих акторів. 
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Розширення сфери впливу вокального мистецтва стає основним критерієм художності 

сучасної режисури. Унаслідок цього сьогодні постає проблема виховання драматичного актора 

універсального типу, який має досконало володіти як акторською, так і вокальною 

майстерністю - «актора, що співає». Враховуючи принципи єдності музики і драми, що 

гармонійно сполучаються у сучасних постановках, виникає необхідність введення поняття 

«вокально-сценічний образ». 

В процесі розвитку творчої особистості актора, що співає, виникають нові методи 

підготовки, зорієнтовані на вокально-сценічну діяльність майбутнього актора драматичного 

театру. Тому виникає необхідність створення системи підготовки актора згідно тенденцій 

сучасного театрального мистецтва. Історія розвитку вокального виконавства, акторської 

майстерності та педагогіки свідчить, що протягом багатьох років мистецтвознавці намагалися 

визначити принципи вокального виховання актора драматичного театру, впровадити в систему 

формування акторських навичок,і вдосконалити організацію процесу вокально-сценічної 

діяльності, але всі ці питання залишаються недостатньо дослідженими. Відсутні наукові праці, 

що розкривають мистецтвознавці та психолого-педагогічні особливості вокальної творчості 

актора драматичного театру. 
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ВПЛИВ СОЦМЕРЕЖЕВИХ ФЛЕШМОБІВ НА СОЦІАЛЬНУ КОМУНІКАЦІЮ 

 

У статті досліджується феномен масових флешмобів у соціальних мережах, їхній вплив 

на дійсність. Авторка аналізує їхнє значення у соціальній комунікації, у взаємодії між людьми. 

Розглянуто наслідки цих соціальних акцій у зміні суспільних норм та утвердженої парадигми 

поведінки чоловіків та жінок, а також проблеми, з якими стикаються учасники таких 

соціальних акцій. Авторка акцентує увагу на українському флешмобі #Я не боюся сказати та 

іноземному #MeToo, порівнює їх, виділяє спільні та відмінні риси, простежує їхні наслідки та 

вплив на соціальну комунікацію. 

Ключові слова: флешмоб, соціальні мережі, соціальна комунікація, суспільні норми, 

табуйовані теми, дописи у соцмережах. 

 
Актуальність теми зумовлена поширеністю і популярністю різноманітних флешмобів у 

соціальних мережах, їхньою «вибуховістю», залученістю до них великої кількості людей з 
різних соціальних прошарків, різних професій, з неоднаковими досвідами. Саме останнім часом 
поширилися флешмоби, спрямовані на захист прав жінок. Такі соціальні акції прагнуть змінити 
наявну парадигму у суспільстві, тому важливо дослідити їхні методи, результативність, вплив 
на соціальну комунікацію, замученість до них не лише жінок, але й чоловіків, реакцію останніх 
на схожі флешмоби. 

Особливості комунікації в соціальних мереж вивчає дослідник Георгій Почепцов. 
Соціологиня та гендерна експертка Тамара Марценюк аналізує реакцію на флешмоби, зокрема 
пов’язані з боротьбою за права жінок. Комп’ютерна лінгвістка Христина Скопик досліджує 
залученість жінок до науки, технологій, інженерії, вивчає досвіди побудови жінками успішних 
кар’єр. Дослідниця гендеру Олена Дмитрик аналізує вплив флешмобів у соцільних мережах на 
суспільство, зокрема, обговорення гендерних проблем та відповідь чоловіків на звинувачення.  
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Мета статті ‒ з’ясувати, чи впливають флешмоби на соціальну комунікацію, на 
спілкування між людьми, їхню роль у зміні суспільних норм та у боротьбі зі стереотипами, 
фактичну ефективність та результативність. 

Соціальні мережі сьогодні стали невід’ємним атрибутом нашого життя. Складно знайти 
людину, принаймні молодшого покоління, не зареєстровану хоча б в одній соцмережі. 
Безумовно, соціальні мережі впливають на соціальну комунікацію між людьми, вони задають їй 
певний напрям. У соціальних мережах комунікація відбувається за допомогою приватних 
повідомлень, дописів, репостів, вподобань, реакцій на пости, а також флешмобів. Останнім 
часом у віртуальному просторі поширені саме вони. Популярними можна назвати флешмоби, 
спрямовані на привернення уваги до дискримінації жінок та виборювання їхніх прав, які 
пов’язані з тілесністю. Жінки під час флешмобів транслюють повідомлення про те, що ніхто не 
має права на їхнє тіло, окрім них самих. Численні дописи у цьому випадку поєднує спільний 
хештег, який, найчастіше, і дає назву цілому флешмобу.  

Зважаючи на таке значуще смислове підґрунтя, постає логічне запитання: «Чи взагалі 
доречно тут говорити про флешмоби?» На думку дослідників [1], це дещо викривлює їхнє 
значення. Річ у тому, що поняття «флешмоб» у нашій країні переважно сприймають як щось 
розважальне, без конкретної мети: раптові танці або співи натовпу на вулицях. Флешмоб, 
«стихійний натовп» – це щось нетривке, тимчасове, що розчиняється у повітрі так само 
швидко, як і виникає». Якщо ж аналізувати наслідки флешмобів на соціальну комунікацію, то 
їх можна порівняти радше з акціями прямої дії. Проте, зважаючи на поширеність терміна 
«флешмоб», у нашому дослідженні будемо послуговуватися саме ним.  

Одним із найпотужніших флешмобів 2016 року можна назвати «#яНеБоюсьСказати». 
Його започаткувала у «Facebook» журналістка Анастасія Мельниченко. «Під хештегом 
#яНеБоюсьСказати на своїй сторінці вона оприлюднила особисті історії та закликала друзів 
розповісти свої. Кілька днів український сегмент соцмережі лихоманило: тисячі жінок та 
чоловіків написали про насилля із яким їм доводилось зіштовхуватися у житті, більшість 
пригадали дитячі та підліткові випадки» [4]. Тобто соціальна мережа стала платформою для 
висловлення власних життєвих досвідів, не проговорених до цього часу. Користувачі 
відчувають себе там відносно безпечно, адже відкривають своїм друзям віртуально усе те, чого 
не можуть розповісти вживу, бо відчувають сором, страх, ніяковіння, провину. Соціальну 
комунікацію у соцмережах можна назвати більш сприйнятливою та емпатичною до чужих 
зізнань, та, фактично, сповідей.  

Критичних коментарів теж не бракувало. Ідея про те, що не потрібно згадувати минуле, 
виявилася доволі популярною. Це водночас говорить про велику кількість травм і про те, що 
люди відмовляються визнавати травми і припрацьовувати їх [8]. Але це не спиняло бажання 
користувачів взяти участь у флешмобах і поділитися чимось сокровенним.  

«Соціальний психолог Соломія Онуфрів вважає, що тисячі розповідей простих українок, 
які зазнавали насилля, доводять: наш суспільний організм вражений страшною хворобою. «Ця 
проблема як гнійний чиряк. Він має нарвати, бо гній має вийти. особисті історії з мережі 
Facebook це і є те очищення для всього суспільства»» [7]. Флешмоби у соціальних мережах 
стали каталізатором початку очищення соціуму від моральних та психологічних травм. Ці акції 
на віртуальних майданчиках змогли об’єднати людей і переконати їх розкритися хоча б у 
дописах, якщо не з близькими людьми чи психологами.  

«Багатьом жінкам в Україні справді не вистарчає грошей на психотерапевта, але ось це 
прописування, приговорювання – це частина самої терапії» [2]. Флешмоби змусили соціальну 
комунікацію вийти на новий рівень і почати обговорювати раніше табуйовані теми. Ці акції 
розширили горизонти і збагатили соціальну комунікацію новими питаннями і проблемами, які 
постали на порядку денному.  

До цього часу у нашому суспільстві переважала думка, що жінка, які зіткнулася з 
насильством «сама винна». Чимало доброзичливців радили дівчатам, як їм вдягатися, де ходити 
і коли саме ходити, щоб було безпечно, а чого у жодному разі не можна робити і говорити, щоб 
не спровокувати ґвалтівника. Це було нормою. Але жінки, яка ділилася своїми досвідами під 
час флешмобу, змогли, якщо не змінити цю норму, то хоча б ініціювати у суспільстві дискусію 
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про її зміну. «У цієї акції була чітко заявлена мета: зробити видимим жіночий досвід та зняти 
стигму сорому й страху, що лежить на розповідях про переживання насильства. А також 
показати, що в насильстві винен лише насильник [1]». Багато жертв насилля тільки під час 
флешмобу усвідомили, що в їхньому житті було багато зазіхань і порушення особистих 
кордонів, які раніше не сприймалися ними як дещо «ненормальне» чи таке, що потребує 
внутрішньої роботи [8].  

Особливістю соцмережевих флешмобів є те, що не має значення статус того, хто його 
запускає. Якби мова йшла про соціальну комунікацію у реальному просторі, то, швидше б за 
все, заклик журналістки розповідати про свої травматичні досвіди зіткнення з насильством 
ніхто б не сприйняв серйозно. А от у віртуальному просторі її ініціативу жваво підхопили як 
звичайні люди, так і лідери думок. «Не важливо, хто запускає подібні кампанії. Наприклад, 
#MeToo поширила відома акторка, #яНеБоюсьСказати – непублічна. Утім, в обох випадках 
жінки заклик підтримали, бо хотіли бути почутими. 

Унікальність феномену в тому, що через соціальні мережі набагато більше людей 
висловили свою позицію, це схоже на крок у напрямку знищення культури насильства. Акція 
набула розголосу, стала можливою завдяки жіночій солідарності. Флешмоб спрацював як 
відкрита група росту самосвідомості» [2]. «Тематично флешмоб виходить за межі власне 
особистого досвіду гендерного насильства і стосується ширших аспектів влади й насильства, а 
також є прикладом горизонтальних публічних перемовин про суспільно важливі питання. 
Важливим наслідком флешмобу стала жвава комунікація і дискусія під дописами [3]». 

Численні голоси, що від першої особи говорять про власний досвід чи досвід близьких та 
знайомих – боротьби за власні права й протест проти культури зґвалтування. Протест не лише 
жінок: до критики патріархальної системи в межах акції долучилися люди з різною гендерною 
ідентичністю [1].  

Засновниця #яНеБоюсьСказати Анастсія Мельниченко вважає, що «реакції на флешмоб» 
виявляють суспільний досвід підтримки культури зґвалтування в Україні. В ній гендерне 
насильство – табуйована тема. Те, що багатьох людей настільки вразив масштаб акції – 
показник замовчування та ігнорування проблеми на рівні суспільства. У нашому суспільстві не 
пам’ятають, що насправді домагання та насильство не мають стосунку до сексу, тут ідеться про 
владу і про спосіб тиску»[2].  

Окрім українського флешмобу #яНеБоюсьСказати, у публічному просторі також відомим 
є флешмоб #МеТоо, який почався в останні місяці 2017-го року у «Твіттері». Акторка Аліса 
Мілано 15 жовтня 2017 року закликала своїх читачів, які коли-небудь зіткнулися з сексуальним 
насиллям або розпусними діями, відповісти на її твіт, використавши хештег #МеТоо. У той же 
день хештег використали більше 200 тисяч разів. На наступний день, 16 жовтня, його 
використали 500 тисяч разів. На «Фейсбуці» хештег використали більше 600 тисяч разів. 
Одночасно тему сексуального насилля і домагань обговорювали більше 6 мільйонів людей. 

Причиною цього флешмобу став скандал навколо Гарві Вайнштейна, засновника 
кінокомпанії Miramax. Його звинуватили в домаганнях і спробах зґвалтувати десятків жінок, у 
тому числі і акторки Анджеліни Джолі і Гвінет Пелтроу. Вайнштейн уже вибачився, але 
резонанс навколо нього не стихає. Від винуватця пішла дружина, його звільнили з компанії, яку 
він же і заснував, виключили з Американської і Британської кіноакадемій. Франція позбавила 
продюсера ордена Почесного Легіону, а його справу розслідують американські і британські 
поліцейські і ФБР [5].  

Тобто, як бачимо, суспільні норми уже потрохи почали змінюватися. Тепер уже не можна 
сказати «сама винна» і махнути рукою, забувши про цей «інцидент». Тепер суспільство чіткіше 
артикулює свій погляд на проблему і вимагає реакції відповідних органів. Не в останню чергу 
це відбувається завдяки флешмобам у соціальних мережах, які змінюють цінності з 
домінування чоловічої сили на недоторканість людини, і не дають суспільній пам’яті забути 
такі події, а змушують говорити про це і протидіяти.  

Кампанія, яка піднялася, оголила величезний пласт питань, пов’язаних зі ставленням до 
жінки, до сексуальності, до проблеми соціального нерівноправ’я, можливості тиску на жінок, 
які є вразливими, а також проблему «культури зґвалтування» – в американському варіанті це 
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називається «rape culture» [6]. Проблема сексуального насилля вийшла в публічний простір, про 
неї не лише почали говорити, але й писати. З’явилися театральні постановки, книжки. Це стало 
частиною дискусії, і люди продовжують обговорювати цю тему [2]. 

Коли ми говоримо про соціальну комунікацію, не можна забувати про її учасників. Жінки 
виступають проти домагань, зґвалтувань і насильства, що переважно чинять чоловіки, вони 
обурюються їхнім відчуттям вседозволеності та безкарності.  

В американському сегменті «Твіттера» запропонували почати флешмоб у відповідь у 
Твіттері – #IWill. Під цим хештегом потрібно написати, що планують робити люди, щоб 
перешкоджати сексуальним домаганням і насильству. На жаль, цей пост майже не поширився. 
Тобто, масштаб акції залишається незначним, в основному пишуть жінки. На українську 
кампанію #яНеБоюсьСказати конструктивної реакції від чоловіків теж не надійшло [6].  

Це засвідчує незрілість соціальної комунікації у соцмережах, коли люди вже готові 
ословлювати проблеми, обговорювати їх, але ще не мають візії шляхів її вирішення, не готові 
змінювати найперше себе, якщо навіть не систему застарілих патернів, поширену у суспільстві. 
Чоловіки, на яких лежить відповідальність за злочини проти жінок, не подають варіантів 
виходу з кризи, у них нема бажання змінювати ситуацію, яка склалася. Їм легше вдати, що це їх 
не стосується, щоб уникнути відповідальності хоча б у соціальних мережах.  

Засновниця українського флешмобу #яНеБоюсьСказати Анастасія Мельниченко 
переконана, що «українські та російські чоловіки живуть у набагато жорсткішій «коробці», яка 
часто не дозволяє їм видати таку реакцію. Бо це може потягнути за собою відгуки типу «ти що, 
не мужик, що ти прогнувся під баб, вони тут ниють, а ти починаєш їм піддакувати. Чоловіки 
повинні говорити Як би нам не хотілося вірити в гендерну рівність, ще й досі існує стереотип, 
що, мовляв, є люди, а є жінки. Відповідно, чоловічі слова мають більшу вагу, а участь чоловіків 
у таких акціях, флешмобах та інформаційних кампаніях є надзвичайно цінною, оскільки до 
їхніх слів будуть прислухатися більше, ніж до жіночих» [2]. 

Чоловіки менше розповідають про спробах насилля, але все ж вони, особливо в 
підлітковому віці, часто зазнають домагань. При цьому чоловіки практично ніколи не 
розповідають про це – через табуйованість теми гомосексуальності, а також через гендерні 
стереотипи про мужність. [8]  

Цей досвід з успішними масовими флешмобами у соціальних мережах засвідчує їхній 
вплив на соціальну комунікацію. Користувачі почувають себе там спільнотою, знаходять друзів 
і часто готові говорити щиро про те, що приховували роками, про те, що не говорять у 
реальному світі своїм найближчим, але діляться у дописах у соцмережах. Тобто останні уже 
замінили відверті зізнання у реальності, просто перенесли їх у віртуальний світ. Флешмоби у 
соціальних мережах сприяють порушенню табу, які дуже довго були накладені на різні важливі 
теми, зокрема тему сексуального насильства. Суспільство завдяки флешмобам починає 
проговорювати проблеми, які існують уже багато років, але досі на них заплющували очі.  

Отже, флешмоби у соцмережах здійснюють чималий вплив на соціальну комунікацію. 
Вони згуртовують людей, дозволяють бути щирими та плекають відчуття спільноти. Флешмоби 
підіймають теми, які роками були татуйованими у суспільстві, допомагають жертвам насилля 
відкритися, поділитися своїми досвідами, вони нівелюють значимість статусу у суспільстві, 
адже у соцмережах сформовані горизонтальні зв’язки.  

Немає значення, хто запустив флешмоб – важливою є лише його тема та відгук інших 
користувачів. Водночас ці досвіди такими і залишаються, нехай і проговореними, адже рідко 
хто пропонує шляхи вирішення проблеми. Окрім того, чоловіки часто ігнорують або вороже 
налаштовані до флешмобів, які пов’язані з вербалізацією жіночих болісних спогадів про 
насильство чи зґвалтування. Чоловіки не готові брати на себе відповідальність за зміну ситуації 
і не мають візії корекції власної поведінки, яка часто і призводить до таких акцій. Зрештою, 
суспільні стереотипи не зможуть стримувати соціальну комунікацію у соцмережах. 
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У статті досліджено проблему творчої особистості у вимірі сучасного науково-

мистецького простору з подальшим закріпленням питання у поле потужного комунікативно-

міждисциплінарного дискурсу. Проаналізовано інтенції біографістики, зумовлені 

антропоцентричних моделюванням дійсності, ідентифікуючи творчу особистість як 

феномен, який у координатах просторово-часового континуума представлений універсальним 

механізмом формування ціннісно-орієнтаційної концепції соціуму, його світоглядної моделі, 

онтологічних засад. Виявлено основні етапи становлення поняття у контексті соціологічних, 

мистецтвознавчих, історичних, літературних, філософських, культурологічних та 

мистецтвознавчих наукових висновків та узагальнень.  
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дослідження, творча особистість. 

 

Локалізуючи феномен творчої особистості, сучасна гуманітаристика помітно розширила 

науковий тезаурус, структуруючи його синонімічну комбінацію у вигляді таких циклічних 

понять як Митець, Майстер, Художник, рефлексивний Художник тощо, стимулюючи до 

перманентного переосмислення категоріального апарату не тільки культурології, філософії, 

соціології, акмеології, біографістики, а й мистецтвознавства. Апелюючи до біографічного 

методу дослідження, ми формуємо картину цілісного та об’єктивного аналізу творчої 

особистості в контексті комунікативної моделі сучасності.  

Дослідженню проблеми творчої особистості присвячено низку наукових досліджень. В 

контексті психологічних наукових пошуків, вагомий внесок було зроблено Л.Анциферовою, 

А.Леонтьєвою, А.Марковою, А.Маслоу [1; 5; 6; 7 ]; у полі культурологічного дискурсу 

проблему творчої особистості вивчали В.Гончарова, Л.Крупеніна, І.Сидоренко [2; 4; 10]; в 

контексті мистецтвознавства проблему культивували Г.Кабка, Н.Савицька [3; 9; ]. 

Мета дослідження ‒ розкрити основні етапи формування методів дослідження творчої 

біографії митців у контексті становлення поняття в історичному вимірі.  

Успішне дослідження творчої особистості як явища, можливе на перетині наукових 

пошуків психології, соціології, педагогіки, акмеології, антропології, філософії, 

мистецтвознавства. У сучасному науковому вимірі цій проблемі присвячено безліч статей, 
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монографій, дисертацій. На зрізі кожного із зазначених наукових напрямів, виділяється чітко 

окреслена концептуальна модель, сутність якої визначає етико-художню концепцію 

особистості як об’єкта їх пізнання. 

У психології динамічно розвивається персонологія – дисципліна, що закладає підґрунтя 

для глибокого вивчення людської індивідуальності шляхом використання різних аналітичних 

стратегій, характерною особливістю яких є використання таких методів дослідження, як: 

інтерв’ю, тестування, спостереження за поведінкою людини з подальшим його фіксуванням, 

заміри фізіологічних реакцій, аналіз біографічних і особистих документів [1]. Саме наявність і 

практичне застосування такого інструментарію дає можливість виявити індивідуальні 

особливості людини, виокремити її в самостійну категорію і розглядати як неповторну і 

самобутню особистість, яка уособлює: здібності, темперамент, емоції, почуття, настрої, 

унікальність внутрішнього світу та способу життя, рівень креативного та інтелектуального 

потенціалу, мотиваційні комплекси [7]. «Особистість, розкривається як системна соціальна 

якість індивіда, а саме, як його здатність зумовлювати зміни значущих аспектів 

індивідуальності інших людей, бути суб’єктом перетворення поведінки і свідомості інших» – 

зазначає психолог В.Петровський [9]. Концептуальне значення особистості багатогранне, її 

простір охоплює широкий спектр внутрішніх психічних процесів, що координують її поведінку 

в різних ситуаціях. Особистість (personaliti) походить від латинського «persona», що означає 

маска, яку вдягали актори під час театрального дійства [1]. Відтак, семантика поняття, апріорі, 

формувалася як відображення зовнішніх характеристик людини, таких як: комунікативність, 

замкнутість, креативність, епатажність і т.д.. Дослідження особистості стає предметом 

наукових теорій, концепцій, шкіл, серед яких: 

–гуманістична теорія Карла Роджерса, який розглядає проблему формування особистості, 

як результат взаємодії людини з реальними подіями власного життя, як вона їх сприймає, 

аналізує і трактує. Концепція теорії грунтується на аналізі особистості, етапах її теперішнього 

життя, досвіду, в якому вона особисто конструює сенс буття, власноруч моделює свій життєвий 

сценарій, а не на її минулому чи майбутньому [1]; 

– гуманістична теорія психолога А.Маслоу, сформована координатами самореалізації та 

самоактуалізації особистості, прагненням її до самовдосконалення та самовираження [7]; 

– психоаналітична теорія З.Фрейда, який проектує структуру особистості у вимірі: 

«Воно» – «Я» – «Над-Я», що знаходяться у перманентній взаємодії одна з одною, формуючи, 

доповнюючи та визначаючи сутність кожного з понять [1]; 

– аналітична психологія К.Юнга розширює координати формування особистості такими 

рівнями, як: свідомість – особисте безсвідоме – колективне безсвідоме. Домінантою теорії є 

саме колективне безсвідоме, яке набирає ознак структуротворчого елемента особистості, 

вектора, що моделює її розвиток у контексті перманентної соціальної комунікації; 

– теорія особистості психолога А.Адлера, сформована засадами індивідуальної 

психології, що на перший план ставить не природні інстинкти людини, а її суспільне відчуття, 

так зване «відчуття спільності». А.Адлер прогнозує розвиток особистості виключно завдяки її 

прагненням до досконалості; 

– психолог та соціолог К.Хорні пропонує теорію розвитку особистості, зумовлену 

прагненням до безпечності та задоволення своїх потреб. Вступаючи у суперечність, ці два 

аспекти стають заохочувальним чинником розвитку нервозного конфлікту, у боротьбі з яким 

людина особисто формує стратегію власної поведінки, формує механізми його усунення; 

– егопсихологія Е.Еріксона, в основу якої покладено алгоритм перманентного розвитку 

особистості упродовж життєвого циклу в умовах навколишнього середовища. Людина прагне у 

своєму розвитку зберегти власну цілісність, неповторність та індивідуальність; 

– диспозиційна теорія формування особистості психологів Г.Айзенка, Б.Теплова, 

В.Небиліцина, що розглядає її як складну систему формально-динамічних властивостей 

(темперамент), рис і соціально зумовлених властивостей проприума; 

– теорія особистісних конструктів науковця Дж.Келлі, який акцентує увагу на значенні 

впливів інтелектуальних процесів на поведінку людини, її головною складовою є «конструкт» – 
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певний класифікатор-шаблон, що людина формує на шляху власного становлення та розвитку. 

Лише моделюючи власний простір і формуючи напрям подальших дій, людина стає на шлях 

саморозвитку та самовдосконалення; 

– поведінкова теорія особистості у проекції двох напрямів: рефлекторного (біховіористи 

Дж.Уотсон, Б.Скиннер) та соціального (А.Бандура, Дж.Роттер). Основою теорії стало гасло – 

особистість є продуктом навчання. Теорія заперечує домінування в особистості генетично та 

психологічно закладених програм і визнає пріоритетними лише властивості, що здобуваються 

людиною у процесі її соціалізації; 

– російський дослідник етносу Л.Гумільов упроваджує пасіонарну теорію етногенезу, 

відповідно до якої стає можливим розуміння минулого, теперішнього та майбутнього 

історичного розвитку суспільства. Висока психічна активність, енергійність, ініціативність, 

темпераментність, одержимість – це ті стимули, що визначають магістраль ідентифікації 

особистості, її самоактуалізації та самоствердження в соціумі [10]; 

– у теорії психолога О.Леонтьєва, особистість розглядається не як особлива властивість 

чи взаємозв’язок психічних процесів, вона має іншу сутність, сформовану проблемою єдності, 

взаємозв’язку окремих діяльностей [5]. Науковець свідомо виносить поняття особистості за 

межі психіки – у площину взаємовідносин зі світом, індивід трансформується в особистість в 

результаті власної біографії, особистість є результатом кристалізації біографії людини, її 

згустком (О.Леонтьєв) [5]. 

Розглядаючи особистість, як модель, із традиційними векторами психології, ми формуємо 

основу аналізу – тло, що наповнюється строкатими і багатозначними структурно-

комунікативними одиницями. Саме їх концептуальні механізми дають можливість вважати 

особистість не статичним об’єктом, що проектує свої властивості в єдиному часовому просторі, 

а як поняття з процесуально-темпоральною організацією, коли ми описуємо його через зміну 

станів, отримуючи при цьому спектральну і діаметрально-розгалуджену модель її сутності. 

Психолог Г.Олпорт у статті «Особистість: проблема науки чи мистецтва?» чітко окреслює 

алгоритм пізнання сутності особистості, що ґрунтується на міцних контекстуальних зв’язках 

різних наукових напрямів, методів їх дослідження та тлумачення. Відтак, науково-

концептуальні підходи до проблеми творчої особистості в контексті мистецтвознавчої моделі 

дослідження Л.Шаповалової, апеляція до особистості в розрізі хронометричної періодизації 

Н.Савицької, принципи системного аналізу темпоральних категорій мислителя О.Болдачева, 

дослідження психології професіоналізму А.Маркової, механізми самореалізації та 

самоактуалізації особистості визначені у наукових розробках А.Маслоу і т.д., відкривають 

новий шлях у простір пізнання і вивчення людини «як вищої інтегруючої субстанції» (вислів 

Н.Савицької), хронотоп якої представлений проблемою протистояння особистості реаліям 

буття [9]. 

У такому просторі соціальної багатовекторності та маркованої неоднозначності і 

формується комунікативний дискурс митця, який вступив у діалог з епохою, сутність котрої 

загартована гострими зіткненнями різних суспільних поглядів, пронизана проекціями 

численних мистецьких течій, контрастна багатозначність яких розсікає часовий вимір, пишучи 

книгу життя людини, особистості, майстра. 

Митець і час – категорії, що вимагають екстраполяції у глибинні виміри філософії, 

мистецтвознавства, психології творчості, естетики, акмеології. Кожний з них формує власні, 

рельєфно-відмінні і водночас нерозривно-об’єднані проекції у вигляді розгалуженого 

тезаурусу: митець, творча особистість, рефлексивний художник. Міркування з того, що 

породжує семантику заявлених понять, потребує перманентного переосмислення і системного 

аналізу численних розробок, концепцій та тверджень. Незаперечним і структуротворчим 

елементом складної багаторівневої моделі цього поняття залишається передусім людина, яка 

через включення її у багаторівневу систему аналізу, зумовлену її хрональною і темпоральною 

організацією, ідентифікується як «особистість» з відповідними властивостями і 

характеристиками. Саме в розрізі запропонованого аспекту дослідження ми отримуємо 

результат у вигляді повного розгорнутого аналізу особистості на всіх її вікових фазах, 
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детермінуючи накопичення досвіду і встановлюючи характерні ознаки та властивості. 

Н.Савицька за основу циклічності вікових фаз, що визначають психовікові аспекти становлення 

композиторської особистості, використовує таку концепцію: ранній вік, зрілий вік, пізній 

вік [9]. Для кожної вікової фази характерний процес формування особистості в контексті її 

творчих орієнтирів, враховуючи досвід, контекстуальні зв’язки, що, у свою чергу, визначає і 

закріплює її у системі професійної ідентифікації. Для більш диференційованого підходу до 

проблеми становлення творчої особистості в межах періодизації, розглянемо послідовність її 

формування в контексті опанування знань та накопичення досвіду. А.Маркова [6] демонструє 

рівні професіоналізму, що дають можливість ідентифікувати особистість з погляду на її фахову 

орієнтацію та компетентність: допрофесіоналізм – непрофесіоналізм – професіоналізм – 

суперпрофесіоналізм – післяпрофесіоналізм. Запропонована система поділу професіоналізму на 

рівні дає можливість проаналізувати становлення творчої особистості в контексті системного 

підходу з висвітленням логічно-зумовлених причинно-наслідкових зв’язків. Сутнісну основу, 

структуру професіоналізму як характеристики творчої особистості формують етапи, серед 

яких: адаптація – самоактуалізація – гармонізація – перетворення – професіоналізація – 

соціалізація. Зазначені поняття являють собою єдину концептуально-передбачену модель, де 

виокремлення одного із елементів є абсолютно неможливим, а процес становлення творчої 

особистості стає частиною складного алгоритму її соціальної адаптації та культурної 

ідентифікації. Саме культура як система цінностей, наповнена етнічними та соціокультурними 

детермінаціями, формує просторові координати, середовища, основу, де особистість конструює 

власну ідентичність, кристалізує етимологічну сутність поняття у площині поліконтекстних 

зв’язків та розгалуженої фактури культурного простору. Культура – це той потенційний вектор, 

який проектуючи історико-часові координати, змушує інтерпретувати їх сутність лексикою 

музично-просторової тканини, інтонаційною загостреністю літературних жанрів, 

комунікативною зумовленістю образотворчого мистецтва, гнучкою і концентрованою 

полемікою наукової думки. Саме культура генерує і визначає онтологічні вектори особистості, 

формує континуум її комунікації і є інструментом селекційної диференціації у формуванні 

таких понять, як: людина – індивідуальність – особистість – творча особистість і т.д. У свою 

чергу, формується велике герменемевтичне коло, в якому заявлене поняття не тільки стає 

результатом культурної ідентифікації, зрощеної від ембріону з власним генетичним кодом, до 

носія всіх культурних ознак, а й стає невід’ємною складовою культури, без якої означення її як 

такої абсолютно неможливе. 

Така концепція дає можливість абсолютно переконливо стверджувати, що особистість є 

відображенням часу, його культурного простору, яка одночасно формує координати 

подальшого руху, конструюючи вектори як розвитку, динаміки, так і деградації та занепаду. 

Л.Троєльникова зазначає, що творчість, як універсальна категорія, має експансіоністське 

спрямування, сутність якого зумовлена доланням численних перешкод через призму 

самоактуалізації, самовираження, самореалізації, самоствердження в різних сферах і видах 

діяльності. Аксіомою творчої особистості є потреба залишити свій слід в історії, в суспільній 

свідомості. Простежити динаміку становлення творчої особистості у площині часової 

організації та у тісному зв’язку з середовищем стає можливим за допомогою механізмів 

антропологічного дослідження особистості, представлені потенціями: 

– філософської антропології, в якій відбувається дослідження духовного осереддя 

людини, основних феноменів її буття, таких як: душа і тіло, життя і смерть, праця і гра; 

– концепціями креативної антропології, предметом якої є механізми естетичної 

самореалізації особистості, суб’єктивний ментальний досвід, процеси втілення художнього 

потенціалу у послідовні вікові фази людини; 

– засадами біологічної антропології, що піддає аналізу людину у статусі біологічного 

феномену, розглядаючи взаємозв’язок її тілесного і художнього буття з акцентом на біологічні 

нахили; 

– положеннями психологічної антропології, сутність якої сформована вивченням 

розвитку психіки індивіда від дитинства до старості; 
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– постулатами культурної антропології, які дають можливість дослідження духовних 

феноменів людського буття у просторі різних часових епох [9]. 

Об’єктом дослідження культурної антропології є не суспільство як таке, а людина як 

творець певного суспільства і культури. Культурна антропологія наголошує на історичному 

процесі взаємовідносин людини та культури, адаптації людини до навколишнього культурного 

середовища, становленні духовного світу особистості, втіленні творчих потенціалів в 

діяльності та її результатах. Діалог між діалектичною єдністю людини та культурним 

середовищем зумовлений сутністю творчої особистості, яка має можливість максимально 

реалізувати себе у творчій мистецькій діяльності, спрямованій на пізнання і перетворення 

дійсності. Відтак, дослідник Г.М.Кабка актуалізує особливості культуро творчого чинника, 

який формує простір культурного середовища як умови становлення творчої особистості [3]. 

Психолог В.Гончарова, розглядаючи проблему самореалізації особистості, пропонує означення 

дефініції мистецького середовища як складно-організованого соціокультурного явища, що 

створюється внаслідок впливу відповідних чинників утворення, існування, розвитку і 

споживання матеріальних та духовних продуктів людської діяльності [2]. Культуролог 

Л.Крупеніна, вивчаючи проблему взаємовпливу культурного середовища в історико-

культурному вимірі зазначає, що мистецьке середовище – це відповідна структура, що 

складається із взаємодії представників різних видів мистецтва, критиків, інтелігенції, меценатів 

яка сформувалася в культурному просторі [4]. Значимість культурного середовища має 

величезний беззаперечний вплив на моменти соціалізації, акультурації та інкультурації 

людини, виявлення «вузлових» моментів її життя, специфіки кожного етапу творчого шляху, 

значення системи освіти та виховання і адаптацію до них, встановлення місця і ролі сім’ї, 

однолітків, поколінь. 

Феномен творчої особистості є надзвичайно унікальним, самобутнім і неповторним 

явищем у сфері сучасної гуманітаристики. Саме крізь призму біографістики, біографічного 

методу дослідження сучасна наукова думка вдається до реставрації прихованих раніше і 

недостатньо вивчених аспектів людини, її адаптації, самоактуалізації, акультурації, 

послідовного становлення та звершення у складному комунікативному просторі. Досліджуючи 

творчі біографії видатних майстрів оперного мистецтва, режисерської практики, громадсько-

культурної діяльності, ми формуємо картину не тільки національного, а й європейського та 

світового мистецького здобутку.  
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Аль Юсеф Олена Олександрівна 

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського 

 

ТЕАТР ПРЕДМЕТІВ ЯК РІЗНОВИД СЦЕНІЧНОЇ АНІМАЦІЇ 

 

У статті розглянуто історичні витоки використання предмету в театрі анімації. 

Розгорнуто роботи відомих театральних діячів. У статті проаналізовано концепції робіт 

видатних творців театрального мистецтва, серед них Т. Кантор, Ф. Жанті, С. Образцов та 

багато інших. Проаналізовано практичне використання принципів та жанрових 

характеристик театру предметів, як різновиду сценічної анімації у професійному 

театральному просторі. У дослідженні розглянуто та детально висвітлено вистави де 

використовується предмет як символ, метафора та предмет як арт об’єкт. Висвітлено 

спосіб створення та формування художнього образу у театрі предметів.  

Ключові слова: театр предметів, морфологія театру предметів, художній образ, театр 

анімації, предмет як сценічний образ.  

 

Незважаючи на всю цінність результатів дослідження, а саме використання законів та 

жанрових характеристик театру предмету у професійному театральному мистецтві, багато 

важливих питань залишаються мало розгорнутими. Театр предметів ще не набув остаточного 

вигляду, проте вже виявляються його основні риси в сучасному театральному процесі. 

Формується новий різновид театральної культури, але ще не існує можливості по позиціях, у 

повній мірі, описати та проаналізувати цей процес, вивести чітку формулу механізму роботи 

театру предметів, проте вже час говорити про складові цього театру, про його внутрішню 

ієрархію. Тому є необхідністю істотне уточнення історичних, теоретичних та практичних 

аспектів театру предметів, як різновиду сценічної анімації. Опираючись на основні принципи 

та концепцію роботи з предметом, як об’єктом сценічної анімації, потрібно створити систему 

тренінгів роботи з предметом для навчальних програм вищих українських театральних шкіл 

театру анімації.  

 Мета дослідження: проаналізувати практичне використання принципів та жанрових 

характеристик театру предметів, як різновиду сценічної анімації, у професійному театральному 

просторі. На основі дослідження створити систему тренінгів роботи з предметом для студентів 

вищих театральних шкіл анімації. 

При написанні статті викладений матеріал опирається на праці наступних авторів: 

М. Константінова, С. Образцов, А. Сімінович-Єфімова, Х. Юрковський, Б. Голдовський, 

С. Смелянська, Г. Крег та інші. 

Що є приводом для створення персонажу-предмету? Чи персонаж – це пошук предмету? 

Вся справа у мотивуванні створення художнього образу, у тому, як актор «одухотворює» 

предмет, враховуючи його форму та матеріальну природу. «Фактично ніякий не одухотворений 

предмет, – писав С. Образцов, – ожити не може, і, значить, не оживає. Ані цеглина, ані 

ганчірка, ані іграшка, навіть якщо вона є заводною, ані театральна лялька, як би винахідливо 

вона не діяла, коли її приводить до дії ляльковод. При всіх обставинах перераховані предмети 

залишаються предметами, речами, позбавленими будь-яких біологічних ознак. Проте 

абсолютно будь-який предмет у руках людини – та ж цеглина, ганчірка, чобіт, пляшка – може у 

асоціативній фантазії людини виконувати функції живої істоти. Рухатися, сміятися, плакати, 

освідчуватися в коханні.  

Від ілюзії до реальності ми проходимо світом, населеним абсурдними, кумедними, 

підступними образами, які співіснують без усілякої наративної логіки, немов уві сні. У цих 

образах проглядають старі образи, перші страхи, перші прагнення. Це театр, де актори 

зіштовхуються з різними предметами та матеріалами. Це фізичне зіштовхнення залишає 

людину у просторі наодинці з його власними конфліктами» – так вважає сам творець вистави 
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«Край світу» Філіп Жанті. З постановника Ф. Жанті перетворився на першокласного 

фокусника, який «жонглює» не тільки ляльками, але і всім, що потрапляє під руку і обходиться 

при цьому майже без слів. Стираються межі жанрів. Всі його вистави парадоксальні, 

непередбачувані, смішні та ліричні, в них маса сатири, асоціацій та елементів психоаналізу. 

Вистави Жанті схожі на чарівне кабаре, філософське та гармонійне, будь-який з них – подорож 

у підсвідомості, парадоксальній та абсурдній, яка часто позбавлена зовнішньої логіки. Ось як 

він описує процес вигадування сценарію до вистави: «Я шукаю спокою, я борюся з примарами, 

мене переслідують дитячі острахи. Від всього цього я збігаю у сновиддя і там знаходжу 

відповіді на питання існування. А потім з моїх снів народжуються вистави, нічні фантазії, болі 

та гумор» [1].  

Не випадково театр предметів найчастіше називають «театром авторським», «театром 

художника», підкреслюючи особливу диміургічну «місію» постановника в цьому виді 

театрального мистецтва. Відомий польський театральний художник та режисер Тадеуш Кантор 

заявив про себе, оформивши як сценограф поставлені ним же на сцені «Незалежного театру» 

вистави за п’єсами «Балладін» Ю.Словацького (1942) та «Повернення Одіссея» С. 

Виспянського (1943). У «Балладіні» він стверджував особливу роль предмету на сцені. Він 

припинив виконувати в нього функцію допоміжного реквізиту, «був істотою на рівні з актором, 

був і актором. Предмет-Актор! (за визначенням самого Т. Кантора). В «Одиссеї» художник ввів 

поняття «реальність найнижчого рангу», яке було застосовано до стилістики не тільки цього 

твору (вистава гралася у напівзруйнованій кімнаті, посеред справжніх предметів, взятих з 

оточуючої дійсності), але й в усіх наступних постановках Кантора у «Крікот». Трохи пізніше 

народилася ідея симбіозу предмету (взятого з «реальності найнижчого рангу» або спеціально 

вигаданого) з постаттю актора, яка втілилася у різного роду «біо-об’єкти» (за визначенням Т. 

Кантора): наприклад, людина з лялькою, що позначала його самого у шкільному віці; людина з 

дверима, з фрамугою, зі стільцем, з тюком і т.п. – як єдиний сценічний образ. Заключний період 

творчості Кантора – цикл під загальною назвою «Театр Смерті». Усі персонажі його вже пішли 

з життя і тепер викликалися на сцену з небуття уявою режисера. Цикл утворив п’ять 

постановок: «Померлий клас» (1975), «Нехай помруть артисти» (1985), «Я сюди вже ніколи не 

повернуся» (1988), «Велком, Велком» і «Сьогодні мій день народження» (1990). Усі ці вистави 

– це фантазії на тему особистої долі самого художника («персональної сповіді», за його 

словами). Кожний твір циклу явилося складною композицією з акторських постатей, біо-

об’єктів та предметів «найнижчої реальності». І в усіх виставах на сцені поруч з акторами, 

предметами, в яких матеріалізувалися образи, народжені у пам’яті та уяві художника, був 

присутній і він сам, єдиний, хто ще живе на цьому світі. Він спостерігав за дією, що 

відбувалася, вносив корективи та був безсловесним (або проголошував свій текст по радіо), але 

головним персонажем кожної зі своїх «сповідей» незмінно залишався предмет. Сценічний 

образ складається з зовнішнього обліку предмета, його семантики, з його відносин з простором, 

в якому він існує, та з аніматором, що його одухотворює.  

Один і той самий предмет, потрапивши на сценічні підмостки, може перетворитися на 

конкретний персонаж. Питання лише у реалізації цього завдання. Припустимо, що в певних 

сценічних умовах олівець, чайник є парафразом, дериватом людини. Проте це необхідно 

підтвердити сценарно-драматургічною формою. З цього починається історія, у якій 

народжується особистість. Завдання полягає у винайденні усього обсягу властивостей, 

характеристик, в розкритті та використанні семантичної природи предмету. Наприклад, 

норкова шуба – шуба, хутро норки, річ, соціальний статус володаря. Шуба з коштовного хутра 

має, принаймні, два значення: побутове функціональне та знакове. Функціональне – то є захист 

від холоду, а знакове – це те, що шуба – річ надзвичайно коштовна, несе в собі інформацію про 

соціальний статус володаря. Так чому б, потрапивши на сцену, та ставши персонажем, «шубі» 

не перетворитися на багату даму? 

Що ще має знати автор історії про предмет? Властивості, що збереглися від минулого 

життя предмету, пам'ять про первісне використання речі. Наявність чи відсутність історичного 

підтексту (корона, військова фуражна, шолом тієї чи іншої доби, перо чи механічна ручка, 
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посуд з вжитку знаті або селянський полумисок). Чи є в предмету національність? (український 

рушник, російський самовар, японська ваза, тощо). Чи є явно виявлена вікова категорія, яку не 

можна буде проігнорувати? (антикваріат – ветхість, новизна – тільки-но відкрита пачка 

сигарет)? 

У 2000 навчальному році на кафедрі майстерності актора та режисури театру анімації 

Харківського державного університету мистецтв ім. І. Котляревського в рамках учбової роботи 

«оживлення предмету» з’явився концертний номер «Боротьба сумо». На сцені під голосну 

японську музику з’являлися дві «товсті» подушки, голос за сценою вигукував слово – назву 

екзотичної японської боротьби. Подушки «оживали» в руках акторів та перетворювалися на 

величезних та надзвичайно смішних борців-сумоїстів. Вони починали виконувати традиційний 

ритуал, з характерними для борців сумо широкими кроками. Розминалися, починали бій. Що 

тільки не відбувалося з подушками-сумоїстами під час бою! Вони то засинали, то випадково 

роздягали одна одну (одна стягувала з іншої напірника). Одна з подушок навіть «танцювала», 

прикриваючи іншу, поки та вдягала напірника. Борці-подушки вперто прагнули зіштовхнути 

одна одну зі столу, тобто з рингу. Уся історія завершувалася бійкою між акторами-

аніматорами, а подушки в цей час вже припиняли бути персонажами та перетворювалися на 

звичайну зброю для бою поміж акторами. А починався цей естрадний номер з зовсім іншої 

історії, у якій подушка мала перетворитися на товсту громадянку, яка прагне стати стрункою. 

Проте в процесі роботи над мініатюрою з таким сюжетом виявилося, що подушка в якості 

персонажу пластично невиразна та не може переконливо існувати в запропонованих 

обставинах. І, тим не менш, іманентні якості предметів – кипіти, свистіти, накалятися, 

збільшуватися або зменшуватися в обсязі при образній трансформації, можуть мати різний 

характер. Художньо-образні якості знаходяться не в середині подушки, чайника, шматка 

поролону, аркуша паперу, а в того, хто його оживлює-одухотворює. Людина-актор надає йому 

власні властивості (риси). 

 Парасольки у мініатюрі-жарті французького режисера І. Жолі поводять себе по-

людському, при цьому фізично обмежуючись тими трансформаціями, на які здатна будь-яка 

звичайна парасолька. Виникає детективна і водночас іронічна історія, де юна леді – кольорова 

жіноча парасолька зустрічає молодого чоловіка – чорну чоловічу парасольку. Вони збігають від 

батьків дівчини – двох презентабельних парасольок, чоловічої та жіночої. Схвильовані батьки 

розшукують доньку, задіявши двох поліцейських – двох чоловічих чорних парасольок з білими 

ручками. Молоді герої знаходяться, коли в них вже «народжується» маленька рожева 

парасолька.  

Не тільки «по-людському», але й надзвичайно романтично поводяться персонажі вистави 

«Локомотив» Резо Габріадзе. Вистава ця – фантастична історія про кохання паровозів. 

Фиркаючи, весело перестукуючи колесами, на сцені зароджується міцне, мов плавлене залізо, 

почуття двох старих локомотивів. «Про паровоз можна розповісти багато зворушливого. 

Паровози цнотливі. На заході сонця пара в них червоніє. Від паровозів в пасажирів чорніли 

шия, руки та вуха – і так пречудово виглядала блондинка з чорними вухами, що виходила з 

вагону! І вуси № 105 брюнета, які від сажі загубили малюнок. Електровоз мовчить, мов 

холодний утюг. Він похмурий. Від нього нічого доброго не очікуєш. І возить він собі подібних. 

Паровози не мовчали, вони дихали, мов ми, щось розповідали подихами. Ми відчували тиск у 

їх котлах, який часто співпадав з нашим. І свистіли вони завжди по-різному. В якомусь сенсі 

паровоз може вважатися музичним інструментом. А раз усе живе, то весь Божий світ, в кожній 

своїй молекулі, це прояв любові» [4]. Звісно, можна створити сценічну ситуацію, в якій 

постановник свідомо прагне продемонструвати відсутність залежності предмету персонажа від 

власної предметності. У такому випадку необхідно зберегти міру умовності, не порушуючи 

асоціативний зв'язок, щоб не зникла віра у правдоподібність того, що відбувається. 

Оживлюючи предмет, неможна змусити його робити те, чого він не може за визначенням. 

Чайник не може, наприклад, буквально «писати» авторучкою, злітати або бути «розірваним на 

клочча». Проте він може свистіти, гніватися, гучно торохтіти кришкою, кип’ятитися, 

висловлюючи таким чином власне незадоволення, засинати, киваючи носом у буквальному 
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розумінні слова. Безумовно, при бажанні, можна подушку-борця-сумоїста перетворити на 

балерину, яка буде танцювати партію Жизель. Важливо ясно уявляти собі мотивацію та шлях 

образного перетворення. Оперуючи природою матеріалу, технічними властивостями предмету, 

можливо використовувати контрастний асоціативний ряд: «Тупий, мов валінок» - а предмет 

валянок, підлягаючи дієвій персоніфікації, вже як персонаж коїть щось високо інтелектуальне. 

Повітряна кулька перетворюється на неуразливого, непорушного силача, папір набуває 

якостей, невластивих його природі: «рукописи не горять» [2] . 

У виставі Філіпа Жанті «Край Світу» величезний білий шар живе власним життям, 

образно перетворюючись у декількох епізодах на якісно інші матеріальні об’єкти. В одному з 

епізодів це – планета, яка то сполучає чоловіка та жінку, що блукають в космосі самоти, то, 

заслоняючи собою чоловіка, стає припоною на шляху до їх зустрічі. В якусь мить шар 

перетворюється на материнське черево, і крізь тонкі стінки шару ми бачимо як вкрай важко 

рветься на світ душа нової Жінки, яка прагне зустріти кохання. І знову шар перетворюється, і 

ми стаємо свідками того, як з кокону вилупився величезний пречудовий метелик, крилами 

якого керував ледве не весь колектив. Подібні трансформації, виходячи з контексту всієї 

вистави Ф. Жанті, безумовно, можна вважати анімацією.  

Тож, автор вистави у театрі предметів має необмежені можливості в царині перетворення 

матеріального предметного світу на різножанрові, різностильові історії, біографії своїх 

персонажів. Предметам властива трансформація, котра є відбиттям трансформації художнього 

образу. Обираючи для себе наскрізну логіку у даній виставі, режисер має слідувати їй, аби не 

зруйнувати, не порушити видові особливості театру предметів як одного з різновидів театру 

анімації.  

 Будь-який предмет, обраний постановником, виконується з матеріалу, здатного передати 

в найкращий спосіб характер його руху і разом з тим обумовлюючий наше чуттєве сприйняття 

ставлення до предмету. Тут все має художнє значення. М’який матеріал чи твердий, теплий чи 

холодний, природний чи штучний, довговічний чи ні, особливо у порівнянні з людським 

життям. Уявлення про білизну чи прозорість, пластичність або ламкість підштовхує до пошуку 

порівнянь (хоча б «білий, мов мєл» або як «папір»). Матеріал, природна субстанція предмету, 

власне, як і сам предмет тягне за собою не те, що ланцюжок, а цілу низку асоціацій. Мислячи 

асоціативно, людина розпізнає «характер» матеріалу. Залізо – холод, впевненість, механічність. 

Папір та картон – те, що легко ламається, у певному розумінні те, що є вигадкою, ілюзією 

(«картонні замки», «паперові крила», «паперова душа»); натуральна фактура (вовняна нить, 

льон і т.п.) – затишок, душевний спокій; а яскравий ситець – легкість, «відчуття літа» і т.п. У 

театрі предметів матеріал стає більш активним та змінює власну роль. Матеріал, припустимо, 

волок, одразу нагадує кочівників – стає важливим у виявленні ідеї.  

Важливо наголосити, що традиційні форми сценічної анімації (театр ляльок, театр тіней) 

здебільшого «приховує» матеріал, його потенціал, здатність активізуватися при створенні 

сценічного образу. У театрі предметів властивості предметів більш відкриті. Надані його нові 

можливості, нові ракурси. Виходить гра з матеріалом, коли сам матеріал вже є ідейною, 

змістовно значимим.  

Тож, однією з найважливіших властивостей театру предметів є те, що при виборі 

матеріалу, необхідно враховувати вимоги, пов’язані з тим, що предметом з цього матеріалу, або 

фактурою, або матеріалом у чистому вигляді актор буде маніпулювати, і важливо враховувати 

умови, у яких буде відбуватися маніпуляція. Матеріал, природна субстанція об’єкту, який 

оживлюється, визначає, наскільки предмет може бути мобільним при роботі з ним актора-

аніматора. Властивість об’єкта трансформуватися (у технічному сенсі) найбільш важлива у тій 

сценічній ситуації, коли предмет, що оживлюється – персонаж не надається одразу як цілісний 

матеріал, а в процесі сценічної анімації конструюється, демонтується, зіставляється з окремих 

елементів та знову розкладається на елементи або буквально знищується. 

Творчі завдання, які ставить перед собою театр предмету, шляхи вирішення цих завдань 

стимулюють внутрішній розвиток та духовне збагачення людини, звертає його погляд на 

осягнення загально гуманістичних цінностей. Філософія театру предметів передбачає художню 
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могутність людини. Причетність до мистецтва театру народжує в людині деміурга, який 

створює нову, власну картину Світу та відчиняє шлях для пізнання іншої реальності, природи 

предметного та духовного світу людини. На рівні з неживою матерією в якості об’єкту анімації 

в практиці театру предметів часто-густо зустрічаються приклади оживлення-одухотворення, 

персоніфікації і живої матерії, «перетворення» живого, проте позбавленого власної свідомості 

об’єкту на самостійно мислячий та діючий суб’єкт. Таке «перетворення» не суперечить 

загальному закону про сценічну анімацію та персоніфікацію не одухотворених матеріальних 

об’єктів у театрі анімації, підвидом якого, власне, і є театр предметів (за визначенням Є. 

Русаброва, «персоніфікація», «одухотворення» – перетворення матеріального, нехай навіть 

живого, проте позбавленого особистісного початку об’єкту на діючий, виявляючий волю 

суб’єкт, наділений моральною свідомістю» [3].  

Одним з фундаментальних принципів роботи у театрі предметів є принцип формування 

художнього образу, який постає безпосередньо в момент дієвої персоніфікації матеріального 

об’єкта. А матеріальний об’єкт, приміром, – предмет побуту, умовний предмет, геометричний 

об’єкт, предмет, утворений природою, у свою чергу є головним та специфічним засобом 

виразності у такому театрі. Особливий спосіб сценічного опосередкування тут полягає в 

поєднанні живої акторської природи та «неживого» матеріалу. «Не живий» – у розумінні не 

наділений моральною свідомістю, позбавлений особистісного «сенсу». Приміром, йдеться про 

«живе», з точки зору біології, яблуко чи «неживий» шматок поролону, аркуш паперу, пісок і т. 

ін. Принципи створення сценічного образу визначає не стільки самий предмет, скільки сценічні 

взаємовідносини предмету та актора. В момент впливу на предмет у процесі сценічної анімації 

та дієвої персоніфікації уявлення про такий предмет неодмінно зазнає змін не тільки у сенсі 

«неживе» – «живе», але ще й у сенсі специфічних ознак природи предмета. 

 Життя предмету як персонажа зумовлюється складним процесом сценічного оживлення-

одухотворення, у поєднанні з дієвою персоніфікацією.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В УКРАИНЕ 

 

Статья посвящена особенностям защиты интеллектуальной собственности в 

современных условиях, умении использования правовой защиты авторского права. Цель 

статьи состоит в том, чтобы обратить внимание педагогов творческих дисциплин во время 

проведения лекций, на государственно-правовое развитие интеллектуального потенциала 

государства и гражданско-правовую защиту авторского права, а также информирование 

молодых специалистов отрасли культуры и искусства об особенностях гражданско-правовой 

защиты авторского права. 

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, авторское право, правовая защита. 

 

Изменение функций знания и культуры в цивилизации конца XX в. привело к резкому 

увеличению объемов использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Экономическую ценность приобрела и информация, являющаяся основным производственным 
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продуктом средств массовой информации. Тиражирование материальных носителей – объектов 

авторского права – сформировалось в мощную индустриальную отрасль, содержащую 

подотраслевые структуры: книгоиздание, печать периодической продукции, тиражирование 

кинофильмов, аудио и видеоматериалов. Особенно актуально встал вопрос правомерности 

использования этих произведений – объектов авторского права и определение объема прав на 

них. Решение таких задач способно обеспечить только государство. Поддержка и защита 

творчества, охрана результатов интеллектуальной деятельности непосредственно связаны с 

защитой свободы слова и прав человека. 

В процессе написания статьи были использованы: Конституция Украины, Гражданский и 

Уголовный кодексы Украины, нормативные акты по авторскому праву в Украине, нормативно-

правовые акты украинского законодательства регулирующие авторские отношения. 

Интеллектуальная собственность – собственность на результаты интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и 

изобретательского права. Интеллектуальная собственность подразделяется на две категории: 

промышленная собственность и авторское право. Смежные права включают права артистов-

исполнителей на их исполнения, права производителей фонограмм на их записи, права 

вещательных организаций на их радио и телевизионные программы. Право интеллектуальной 

собственности – законное право юридического или физического лица на владение авторскими 

правами, патентами, торговыми марками, связанные с конкретным товаром или процессом. 

Интеллектуальная собственность охватывает права, относящиеся к литературным, 

художественным, научным произведениям, исполнительской актерской деятельности, 

звукозаписи, радио и телевидению, изобретениям, открытиям, товарным знакам, фирменным 

наименованиям. Интеллектуальная собственность является нематериальным объектом права 

собственности. Поэтому охрана прав на объекты интеллектуальной собственности имеет свою 

специфику. Основным способом охраны в данном случае является выдача автору или другому 

субъекту права интеллектуальной собственности охранного документа: патента или 

свидетельства. 

Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности является действенным 

механизмом в плане защиты от недобросовестной конкуренции. Без перехода к общепринятым 

правовым средствам обеспечения прав создателей объектов интеллектуальной собственности, 

невозможны выход на рынки современных технологий и участие в международных 

интеллектуальных проектах. Неотъемлемой частью становления в Украине цивилизованных 

отношений во всех сферах общественной жизни является становление и всестороннее развитие 

нормативно-правовой базы, в частности института защиты права интеллектуальной 

собственности. 

Законодательство Украины об интеллектуальной собственности чрезвычайно молодое, 

его становление происходит параллельно с установлением государственности и 

формированием правового государства. Переход к частной собственности и рыночной 

экономике обусловило необходимость реформирования отношений, связанных с охраной и 

использованием результатов интеллектуальной деятельности.  

Прежде, в Украине законодательством не обеспечивался надлежащий уровень правовой 

охраны как авторов, так и лиц, которые получали права на использование творческих 

достижений. Срок охраны авторских прав на произведения науки, литературы и искусства 

составлял всего 25 лет после смерти автора, права исполнителей и других обладателей 

смежных прав законом вообще не охранялись. Стремительное развитие информационных 

технологий, заставило пересмотреть устоявшиеся авторско-правовые категории и обновить 

действующее законодательство. Сейчас законодательная база, касающаяся авторского права в 

Украине, практически сформирована. Это не разрозненная совокупность действующих 

нормативных актов, а достаточно целостная система. 

Основной Закон является важнейшим источником украинского авторского права и имеет 

высшую юридическую ценность. Все законы и другие нормативно-правовые акты 

основываются на положениях Конституции Украины и должны соответствовать ей. Что 
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касается сферы интеллектуальной, творческой деятельности в Основном Законе говорится: о 

свободе литературного, художественного и научного творчества, право владеть, пользоваться и 

распоряжаться результатами своей творческой деятельности, право на защиту 

интеллектуальной собственности, авторских прав граждан, моральных и материальных 

интересов, возникающих в связи с различными видами интеллектуальной деятельности. 

Каждый гражданин «имеет право на результаты своей интеллектуальной, творческой 

деятельности» и никто не может использовать или распространять эти произведения без 

согласия автора, если иное не установлено законом [2]. Конституция Украины, является не 

только базой для авторского права, но и действующему закону, стержневой частью системы 

нормативных актов. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия, 

непосредственно ими нужно руководствоваться в тех случаях, когда нормы отраслевого 

законодательства противоречат Основному Закону [2]. Значение Конституции как основного 

источника авторского права, заключается также в том, что она является основой для появления 

других законодательных и нормативных актов. В ней сформированы общие принципы, которые 

получают развитие и детализацию в отраслевых законах. 

Закон «Об авторском праве и смежных правах» [1] был принят в декабре 1993 г. 

Провозглашенный Украиной курс на интеграцию в ЕС, требовал внесения определенных 

изменений в законодательство и его гармонизацию с нормами ЕС. Это обусловило появление 

новой редакции Закона в мае 2003 г. Сегодня – это один из основных законов, которые 

регулируют деятельность в контексте соблюдения авторских прав. По содержанию и трактовки 

юридических норм Закон максимально приближен к авторитетной международной сделке – 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. Однако 

характерной чертой украинского Закона является его рыночная направленность. Он 

значительно расширяет права участников авторско-правовых отношений и дает возможность 

распоряжаться правами, которые им принадлежат. Положительным фактом является 

дополнение названного Закона новыми терминами и их определениями. В частности, 

появились определения таких терминов, как: фонограмма, видеограмма, контрафактный 

экземпляр произведения, организация эфирного и кабельного вещания. Эти уточнения 

способствуют однозначному толкованию понятий, используемых в авторском праве. 

Одним из основных условий успешного функционирования системы интеллектуальной 

собственности, является обеспечение защиты прав авторов. Поэтому важную роль в этом 

играет появление в 2001 г. нового Уголовного кодекса Украины и последующие его редакции и 

изменения, в частности от 22 мая 2003 и 9 февраля 2006 г. В отличие от предыдущего 

Уголовного кодекса, который практически не касался защиты прав авторов, в новом – охрана 

интеллектуальной собственности получила существенную поддержку. Так, в Украине [3] четко 

определен круг объектов авторского права и смежных прав, в случае незаконного 

воспроизведения, тиражирования и распространения которых, наступает уголовная 

ответственность. 

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, завершенные и незавершенные, 

опубликованные и не обнародованные, независимо от их назначения, жанра, объема и цели. 

К основным объектам авторского права относятся: 

- литературные письменные произведения беллетристического, публицистического, 

научного, технического или другого характера (книги, брошюры, статьи и т.п.); 

- выступления, лекции, речи, проповеди и другие устные произведения; 

- компьютерные программы, базы данных; 

- музыкальные произведения с текстом и без текста; 

- драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы, 

хореографические и другие произведения, созданные для сценического показа, и их 

постановки; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения изобразительного искусства; 
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- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 

- фотографические произведения, в том числе произведения, выполненные способами, 

подобными фотографии; 

- произведения прикладного искусства, в том числе произведения декоративного 

ткачества, керамики, резьбы, литья, из художественного стекла, ювелирные изделия и т.д.; 

- иллюстрации, карты, планы, чертежи, эскизы, пластические произведения, касающиеся 

географии, геологии, топографии, техники, архитектуры и других сфер деятельности; 

- сценические обработки произведений и обработки фольклора, пригодные для 

сценического показа; 

- производные произведения; 

- сборники произведений, сборники обработок фольклора, энциклопедии и антологии, 

сборники обычных данных, другие составленные произведения при условии, что они являются 

результатом творческой работы по подбору, координации или упорядочению содержания без 

нарушения авторских прав на произведения, входящие в них как составные части; 

- тексты переводов для дублирования, озвучивания, субтитрования украинским и 

другими языками иностранных аудиовизуальных произведений; 

- другие произведения. 

Охране подлежат как обнародованные, так и не обнародованные произведения. Среди 

многочисленных толкований, наиболее универсальным и широким является определение, 

сформулированное В.Серебровским: «произведение – это совокупность идей, мыслей и 

образов, которые получили выражение в результате творческой деятельности автора в 

доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, и предусматривает 

возможность воспроизведения» [4]. 

Поэтому произведением следует считать результат творческой деятельности автора, 

который приобрел объективную форму выражения. 

Произведение начинает существовать и охраняться с момента его выражения в 

объективной форме – это своеобразное начало его существования. 

Форма, в которой выражено произведение, может быть: письменной (рукопись, 

машинопись, нотная запись), устной (публичное исполнение, публичное произнесение), 

звуко/видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая), изображения (рисунок, 

эскиз, картина, кино-, теле-, видео или фотокадр), объемно-пространственной (скульптура, 

модель, макет, сооружение). 

Авторское право охраняет только форму выражения произведения. Важными 

категориями в предоставлении правовой охраны авторским произведениям есть форма и 

содержание. Содержание любого произведения всегда отражено в определенной форме, по 

которой оно подается. И если содержательные элементы (идея, сюжет, художественные 

образы) в произведениях разных авторов могут повторяться, то формы, в которых они 

представлены, всегда будут оригинальными. Именно поэтому использование идеи, сюжета и 

художественного образа в новой форме не является нарушением авторского права. 

Авторское право на произведение возникает в результате факта его создания. К объектам 

авторского права не относятся произведения, которые не является результатом творческой 

деятельности (технический перевод, набор, копирование и т.п.) и не могут быть отнесены к 

сфере науки, литературы и искусства. Украинское законодательство дает четкий перечень 

категорий и объектов, которые не подлежат авторской охране. К ним относятся: произведения, 

ставшие общественным достоянием и срок авторско-правовой охраны которых истек; идеи, 

теории, принципы, методы, процедуры, процессы, системы, способы, концепции, открытия; 

другие объекты, указанные в законе как такие, которые не охраняются авторским правом. 

Согласно украинскому законодательству об авторском праве, первичным обладателем 

исключительных прав, связанных с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, является автор. Ему принадлежат личные неимущественные и 

имущественные права 
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Автору принадлежат следующие личные неимущественные права: требовать признания 

своего авторства путем указания надлежащим образом имени автора на произведении и его 

экземплярах и при любом публичном использовании произведения, если это практически 

возможно; запрещать во время публичного использования произведения упоминание своего 

имени, если он как автор произведения желает остаться анонимом; выбирать псевдоним, 

требовать указания псевдонима вместо настоящего имени автора на произведении и его 

экземплярах и во время любого его публичного использования; требовать сохранения 

целостности произведения и противодействовать любому извращению, искажению или иному 

изменению произведения или любому другому посягательству на произведение, что может 

повредить чести и репутации автора. 

К имущественным правам автора (или другого лица, имеющего авторское право) 

относятся: исключительное право на использование произведения; исключительное право на 

разрешение или запрет использования произведения другими лицами. 

Исключительное право на использование произведения автором (или другим лицом, 

которое имеет авторское право) позволяет ему использовать произведение в любой форме и 

любым способом. 

Основанием для судебной защиты прав есть такие нарушения: совершение лицом 

действий, нарушающих личные неимущественные и имущественные права субъектов 

авторского права и (или) смежных прав или создающих угрозу такого нарушения; пиратство в 

сфере авторского права; плагиат − обнародование (опубликование), полностью или частично, 

чужого произведения под именем лица, не являющегося автором этого произведения; ввоз на 

таможенную территорию Украины без разрешения лиц, имеющих авторское право и (или) 

смежные права, экземпляров произведений, фонограмм, видеограмм, программ вещания; 

любые действия для сознательного обхода технических средств защиты авторского права; 

подделка, изменение или изъятие информации, в частности в электронной форме, об 

управлении правами без разрешения субъектов авторского права. 

Распространенной формой гражданской ответственности является возмещение 

причиненных убытков в выплате авторам денежной компенсации. Автор также может 

потребовать компенсации морального вреда, если в результате нарушения его прав он получил 

моральный ущерб.  

Если применение гражданско-правовых способов защиты не дает результатов, 

нарушителей можно привлечь к уголовной ответственности. В сфере авторского права эту 

возможность длительное время считали крайней мерой и почти не применяли. Однако, с 

появлением в 2001 г. нового Уголовного кодекса Украины ситуация заметно изменилась. 

Так, статьями 176 и 177 УК Украины [3] за не законное воспроизведение, 

распространение произведений науки, литературы и искусства, а также иное использование 

чужих произведений предусмотрен штраф от 200 до 1000 необлагаемых минимумов или 

исправительные работы и даже лишения свободы сроком до двух лет. Уголовная 

ответственность наступает при условии, если: объект авторского права, права которого были 

нарушены, охраняется законом; преступные действия были совершены намеренно; нарушение 

причинило материальный ущерб субъекту авторского права в значительном, крупном или 

особо крупном размере. 

Сегодня система защиты интеллектуальной собственности в Украине практически 

сформирована. Она регулируется 37 законами и свыше 100 подзаконными актами, которых 

распространяется на 16 самостоятельных объектов авторского права в области науки, 

литературы и искусства, а также на такие объекты смежных прав, как исполнения, 

фонограммы, видеограммы и передачи (программы) организаций вещания. Индустрия средств 

массовой информации, также претерпела существенные изменения в условиях утверждения 

рыночных отношений во всех сферах человеческой деятельности. Информация превращается в 

товар, а ее получение становится гарантом стабильного дохода. В такой ситуации проблема 

охраны авторского права является важным компонентом законодательных рамок, которые 

обеспечивают правовую защиту и конкурентоспособность индустрии массовой информации. 
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Способствуя созданию условий для творческого труда, обеспечивая правовое признание и 

охрану творческих наработок, закрепляя за авторами права, на использование созданных ими 

достижений и получения доходов от их использования, авторское право одновременно создает 

условия для использования интеллектуальных достижений в интересах общества, с 

просветительской и познавательной целью. Обеспечение надлежащего уровня охраны 

авторского права будет способствовать повышению уровня доверия к средствам массовой 

информации, как распространителя культурологической и образовательной информации в 

обществе, и стимулировать не только творческую деятельность, но и ответственность за ее 

результаты. 
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WAYS OF EXPRESSING OPPOSITION IN THE DISCOURSE OF CONFRONTATION 

 

In modern society there is a constant confrontation in the information area. It turns the process of 

communication into confrontation. The author submits that confrontation is expressed by certain 

language means, the choice of which depends on extralinguistic factors. According to the investigation, 

such an extralinguistic factor as the illocutive goal of the sender of speech determines the choice of 

linguistic means. If the purpose of the addressee is persuasion, so it is possible to allocate sentences with 

the same structure; nominalisation; double negation or neg raising; extraposition; sentences with the 

introductory there. Suggestive means, which were used in order to influence the recipient, include 

expressively coloured adjectives and nouns as well as sentences with introductory nouns. The language 

means that convey the conflict are represented by direct or contextual antonyms.This research is a long-

term study because it entails a further investigation of the judicial discourse, for example, closing 

statements of lawyers, as well as the texts of judicial discourse in writing. 

Key words: discourse of confrontation, illocutive objectives, extralinguistic factor, persuasive 

discourse, suggestion, language means. 

 

The processes taking place in society certainly influence the language processes, which causes the 

emergence of new areas of research. In modern society there is a constant confrontation in the 

information area. At the time of such an opposition an attack tactic is often used. It turns the process of 

communication into confrontation. It should be noted that all this leads to the emergence of a new type of 

discourse – the discourse of confrontation. Scientific uncertainty in new linguistic concepts and 

directions of research is an indication of the relevance of the topic. Let us hypothesize that confrontation 

is expressed by certain linguistic means, the choice of which depends on extralinguistic factors. 

It should be noted that until recently the word was analyzed from the point of view of its 

orientation towards the interlocutor, and today – from the point of view of the impact of the word on the 

interlocutor. And communication, in its turn, was considered as communication: "Communication is a 

communication of people understood in the broadest sense of the word, not only as a talk, conversation, 

but as any interaction for the purpose of information exchange" [6, p.8]. The code word in this definition 

is interaction. Let us compare with the statement by V. Sidorov: "The most important characteristic of 

communication in the system integrative aspect is the phenomenon of manipulating" [5, p.107], that is, 

the view of communication only as a process of transmitting a message becomes incomplete, since any 
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information "is reported to the recipient… with the purpose of a certain organization of his activities" [5, 

p.108]. Under a certain organization is meant primarily the manipulating of the recipient. Obviously, the 

society influences the processes occurring in communication. In the public interest, there has been a shift 

from the orientation towards the interlocutor to the impact on the interlocutor and on the interaction with 

the interlocutor – to the management of the interlocutor. Based on the foregoing, let us dwell on various 

approaches and classifications of communication. Communication can be verbal and non-verbal 

(depending on the sign systems used); internal and external (depending on the direction); mass, 

intergroup, intragroup, interpersonal (depending on the number of persons involved in the 

communication process); direct and indirect (by the method of establishing contact); active and passive 

(by degree of initiative); random and nonrandom (depending on the moment of occurrence); horizontal 

and vertical (depending on the direction of the information); monologue, dialogue, polylogue (by the 

number of participants); official and everyday (on the style of communication). Let's dwell separately on 

classification for the purpose of communication: information, persuasion, entertainment. Such a 

classification is suggested, for example, E. Chernogrudova [6]. In our opinion, an obvious question 

arises: is there any information or entertainment in its pure form, if any information and entertainment 

has a definite purpose? Thus, the goal of communication cannot be separated from the impact, and in the 

case of judicial consideration of trial – from confrontation, a confrontational type of communication. The 

texts of judicial discourse have a pronounced pragmatic potential, which is represented in a certain 

psychological patterns that are realized in certain language means. 

The intent of the sender to affect the addressee is traced at all levels of the language. The 

representative of the Georgian psychological school R.G. Mshvidobadze also notes it. She asserts that 

information about the positive and negative attitudes of the individual is transmitted through the 

language channel, not only with the help of lexical and semantic means, but also with formal language 

parameters that do not carry such a load in the speaker's consciousness. The speaker uses syntactic and 

morphological parameters not consciously to express a positive attitude, but unconsciously, at a mindset 

[4]. 

Thus, the goal of our paper was the language means in the discourse of confrontation (on the 

example of legal texts of the judicial sphere). To achieve this goal, we consider it necessary to fulfill the 

following tasks: 1) to establish a link between language means and extralinguistic factors; 2) to identify 

specific language means of the discourse of confrontation in the judicial sphere of activity (on the 

example of legal texts). 

Judicial discourse belongs to a confrontational type of communication and can be defined as a 

discourse of confrontation. The discourse of confrontation is a broader concept, from our point of view, 

because it includes persuasive discourse, suggestive discourse and discourse of conflict. Each of these 

types of discourses has a certain illocutive goal. For persuasive discourse, the goal is to convince the 

recipient of the correctness of one or another point of view, to incline him to his side; the purpose of the 

discourse of suggestion is the impact on the recipient, the change in his mental and emotional state; the 

purpose of the conflict discourse is to change the situation in a favorable way for this or that opponent. 

The method of achieving illocutive goals is the argumentation, if it is a question of a persuasive 

discourse; manipulation, if this is a suggestive discourse or polemic in the case of a conflict discourse. In 

the judicial discourse, all these goals are pursued, the achievement of which is carried out through 

argumentation, manipulation and direct dispute. Obviously, to achieve this or that illocutive goal, 

determined by extralinguistic factors, the speaker will use certain language means. Let us consider on a 

specific linguistic material the language means that are characteristic for judicial discourse and analyze 

their conditionality by extralinguistic factors. To confirm the hypothesis, consider the following resonant 

case: Dan White Trial (1979) [8]. 

The first speech was on the part of the prosecution. The aim of the prosecutor, Mr. T. Norman, is 

to convince the addressees of the deliberate actions of the accused: Mr. White, before leaving his home, 

armed himself with a .38 Smith and Wesson revolver, which is commonly called a Chiefs Special. The 

gun was loaded when he took it, put it in a holster, strapped it in his belt. In addition to the gun being 

loaded, Mr. White took ten extra loaded cartridges, put them in his pocket before leaving his home. 

When he was driven to the City Hall, he got out of the vehicle…and he appeared, at the McAllister 
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Street entrance to the City Hall. The prosecutor just enumerates the defendant`s actions but such an 

enumeration convinces the recipients that the actions were not accidental. The Prosecutor explicitly 

states the awareness of the decision of the accused: Instead of going around to the front door on Polk 

Street, or another main door on Van Ness Avenue, Mr. White remained outside the door at the basement 

level on the McAllister Street side for a few minutes, and then he entered the building through the 

window of an engineer's office. Now, this is not a regular way to enter the building. Further, the 

prosecutor continues the narration, using the homogeneous parts of the sentence: Mr. White drew out his 

.38 special revolver and he fired two shots into the Mayor's body; then he discharged two more .38 

special rounds into the Mayor's head, on the right side, about the area of the right ear, at very close range, 

which were not unlike coup de grace shots. Here we note the double negation not unlike. A double 

negation in English conveys the doubt of the speaker, that is, the expression " not unlike coup de grace 

shots" by double negation turns into an indirect statement that it was a control shot. In addition, double 

negation acts as a rhetorical device, expressively reinforcing the utterance, and in this case accentuating 

this premeditation of D. White's actions. You can even highlight the phrase coup de grace shots as such, 

which becomes the culmination of the prosecutor's speech. The sender continues to describe the events, 

listing the sequence of actions of the accused, but already says directly that the defendant did the same in 

the second case: Harvey Milk was shot three times in the body with that same .38 Smith and Wesson 

Chief Special revolver, five shot. He took three shots to the body and when he fell to the floor, he was 

shot twice in the back of the head [8]. 

The sender, in our case, is the prosecutor, pursues the goal of persuasion, therefore does not use 

emotionally colored adjectives at all, preferring the means of expressing persuasiveness: nominalization, 

extraposition, sentences with an introductory pronoun there. Let us consider in more detail the allocated 

means of persuasiveness. Thus, J. Thompson [9, p.250] argues that nominalization plays a significant 

role in the implementation of the text's persuasiveness, since by means of nominalization information 

appears more objective and factual [9, p. 250]. By means of nominalization, the addressee passes from 

the performer of the action to the result [7, c. 111]. We can observe this in the texts discussed in the 

article, especially in the speech of the prosecutor: There being a vacancy on the Board of Supervisors, in 

District Number 8, the Mayor had the right to appoint a Supervisor to fill that particular vacancy; Mr. 

Daniel James White, had resorted to the courts in an effort to withdraw his written resignation; A 

discussion took place between the Mayor and between Mr. White; where his presence was observed by a 

member of the staff at City Hal [8]. It should be noted that the prosecutor uses both nominalization and 

Nominative Absolute Participial Construction. 

Often, for the purpose of persuasion, the prosecutor and the lawyer apply an extraposition which, 

from the point of view of the communicative division of the sentence, is a special, internally dissected 

structure, where the "theme" is the name of the secondary (linguistic) referent, and "rema" is the author's 

intention. Such a transformation serves to uniformly distribute information, on the one hand, and, on the 

other hand, performs a volitional function. Extraposition can be found both in the speech the prosecutor 

(1) and the lawyer (2): (1) …it became a matter of somewhat common knowledge that the Mayor was 

not going to appoint Daniel White, but that he was, rather, going to appoint someone else; (2…it is very 

difficult for a man of Dan White's background to be elected to any position [8]. 

The above mentioned sentences with the introductory there can be found both in the speech of the 

prosecutor and the speech of the lawyer. In addition to the expressive goal, these sentences are also 

assertive in the speech of the accuser (1) and declarative in the speech of the lawyer (2): (1) There is a 

hallway that-there are numerous hallways in the City Hall, but there is a hallway generally between the 

Mayor's office and the chambers of the Board of Supervisors; (2) There was a settlement pending with 

the police officers' association which was important to the police department, and it was brought home to 

him [8]. 

In both speeches there are suggestive means. However, there are few of them in the speech of 

the prosecutor. We have already noted that there are few adjectives in his speech. The lawyer, on the 

contrary, uses adjectives that become expressively colored in this context, accentuating this unintentional 

action of the accused, on the one hand: They are very large windows, and are large, wide sills, and it's 

quite easy to step into the building through those windows; in the same state of rage, emotional 
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upheaval; usual threats to public officials; The impulsive nature of this resignation; the stressful factors 

[8]. On the other hand, they affect the emotional state of the recipient and become also a means of 

expressing confrontation, when the sender of speech seeks to change the situation in a favorable 

direction: Harvey Milk was a homosexual leader and politician, and Dan White…tried to be tolerant and 

protective of the issues that his constituency felt were important, and those issues were the traditional 

values of family and home [8]. 

As a means of suggestion, we also singled out the noun. So, the prosecutor describes the gait of 

the accused by the phrase: He went down this hallway in a rather fast gait; Mr. White traveled on foot at 

a rather rapid gait [8]. The noun gait becomes in this context an emotionally colored and thus suggestive 

means. 

To suggestive means, we can also refer sentences with introductory nouns. They represent the 

further statement as significant and important: The irony is that the young man was so much promised in 

seek-difficulty coping with procedural aspects of legislation; the answer to that simply is, as indicated 

previously; The issue in this trial is properly to understand why that happened [8]. The fact that there are 

few such sentences in the prosecutor's speech is explained, in our view, by the fact that facts that the 

prosecutor speak for themselves and do not need accentuation. To the means expressing conflict, we can, 

in addition to the selected adjectives, refer the following: murder in the first degree – tragedy; 

homosexual leader and politician – an army veteran who served in Vietnam was married in December of 

1976, and he fathered the child in July 1978. D; not a regular way – it is not uncommon for people to 

enter and exit there; Mr. White, before leaving his home, armed himself with a .38 Smith and Wesson 

revolver – a policeman one is required to carry, off-duty, a gun, and as an ex-policeman-well, I think it's 

common practice; liberal wing – conservative politician [8]. In the judicial discourse, the conflict is 

expressed by unextended sentences of the following type I believe; As I said; I think it's significant [8 ] 

with a declarative aim. 

Extralinguistic factors, in our case, the illocutive goals of the sender of speech determine the 

choice of language means at all levels. So, the prosecutor pursues primarily a persuasive goal, which 

affects the selection of linguistic material. At the syntactic level, it is possible to single out one-type 

constructed sentences, in which the sequence of events is fairly stated. In addition, the sender of speech 

uses nominalization, through which information is more objective and actual, the focus is not on the 

performer, but on the result. Rhetorical device – double negation – conveys the doubt of the speaker, 

becoming an indirect statement. 

In addition, double negation acts expressively reinforcing the statement and in this case 

accentuates this intentionality of the actions of the accused. For persuasive discourse such phenomena 

are typical: a) extraposition, which serves to distribute information evenly, on the one hand, and on the 

other hand, performs a volitional function; and b) sentences with the introductory there performing, in 

addition to the expressive purpose, an assertive one in the speech of the prosecutor and a declarative goal 

in the speech of the lawyer.  

To the suggestive language means, we refer, firstly, expressively colored adjectives and nouns. 

And they are such only in this context; secondly, sentences with introductory nouns, representing a 

further statement as essential and important. Language means that convey conflict can be expressed both 

with the help of direct antonyms, and with the help of contextual ones. In addition, it is necessary to note 

the abundance of unextended narrative sentences, the purpose of which is to present their point of view 

as an axiomatic utterance that is accepted for granted. 

We believe that this study is forward-looking, since it implies further study of the texts of judicial 

discourse, for example, the final statements by lawyers, as well as the texts of judicial discourse in 

writing. 
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«ЖИВОЙ ТРУП» Л. Н. ТОЛСТОГО: К ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ПОСТАНОВОК В 

ХАРЬКОВЕ 

 

В статье исследованы отклики критиков ведущих харьковских газет на первые 

постановки пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп», состоявшиеся осенью 1911 г. в Городском 

театре и театре Грикке. Анализ рецензий позволяет сделать выводы о том, что русско-

украинская труппа Б. А. Бродерова сосредоточилась, прежде всего, на внешней событийной 

канве, не уделяя внимания духовным терзаниям Ф. Протасова. Труппа Н. Н. Синельникова, 

ориентируясь на постановку московского Художественного театра, показала жизнь и 

духовные поиски главного героя во всей полноте, но тем, не менее, не до конца удовлетворила 

критиков, поскольку трактовала образ Протасова только как «лишнего человека». 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, драматургия, «Живой труп», режиссерское решение, 

актерская игра, театральная критика. 

 

Драматургия Л. Н. Толстого является не только важной частью его творческого наследия, 

но и своеобразным нравственным камертоном, сверяясь с которым общество находило свои 

болевые точки. Пьесы Толстого вызывали споры как при жизни автора, так и после его смерти. 

Особенно резонансными стали постановки пьесы «Живой труп», текст которой был 

опубликован через год после смерти Толстого. Истории создания пьес Толстого посвящено 

немало исследований (в частности, работы М. М. Бахтина, К. Н. Ломунова, Е. И. Поляковой), 

но никто из авторов не пишет о первых постановках пьесы на провинциальной сцене. Задача 

данной статьи: проанализировать отклики критиков ведущих харьковских газет на спектакли 

по пьесе «Живой труп» и и соотнести их с культурной и общественно-политической жизнью 

города.  

Как известно, Толстой работал над драмой до 1900 г., но так и не завершил ее. В основу 

сюжета пьесы было положено судебное дело супругов Николая и Екатерины Гимеров. 

Известно, что Толстой воспользовался только внешними его обстоятельствами: историей 

ложной смерти Николая Гимера и его последующего разоблачения.  

Корыстолюбивый и недалекий мещанин превратился под пером Толстого в нового «героя 

нашего времени», в человека, который не может найти себе места в существующей 

действительности. Неслучайно пьеса состоит из ряда коротких картин, быстро сменяющих друг 

друга: действие происходит то в аристократических домах, то в наемной квартире, то в жилище 

цыган, то в убогом трактире, то в здании окружного суда. Автор создает тем самым ощущение 

стремительного потока жизни, уносящего главного героя. Стержнем пьесы становится обаяние 

беспутной натуры главного героя – Федора Протасова, который, бросив службу, проматывает 

семейное состояние и проводит все время у цыган, заслушиваясь их песнями, в которых видит 

великую правду искусства: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...» [20, с. 138]. 

«Естественная», по его мнению, жизнь цыган, становится для него убежищем, целомудренная 
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любовь к талантливой цыганской певице Маше – духовным спасением от лжи и пошлости 

жизни, к которой Протасов приговорен происхождением и воспитанием. При этом отношения с 

женой Лизой не выдержали испытания скучной повседневностью. Окружающие, обычные 

люди со своими достоинствами и недостатками, хотят вернуть его в лоно семьи, к привычной 

жизни, но Феде стыдно лгать, принимая окружающую действительность. В разговоре с 

художником Петушковым он говорит трех вариантах жизни людей его круга: «служить, 

наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь», «разрушать эту пакость; для 

этого надо быть героем» или «забыться — пить, гулять, петь» [20, с. 177].  

Федя выбирает последний путь, не только потому, что он — «не герой», но и потому, что 

«четвертый путь» – работа – для него так же невозможен, как и революционная борьба: он не 

умеет работать, не привык к постоянным усилиям, которые приходится совершать на любом 

мало-мальски значительном поприще, даже мало уважаемом актерском – а к нему у Феди явно 

есть склонность. На фоне буйного артистизма его натуры кажутся невыносимо пресными и 

нравственная безупречность Виктора Каренина, влюбленного в Лизу, и материнская 

заботливость тещи Протасова Анны Павловны, и откровенная неприязнь матери Каренина, 

пекущейся о Виктора, и светская выдержка князя Абрезкова. Но Федя Протасов – не просто 

обаятельный шалопай, он, по мнению М. Бахтина, продолжает чреду героев Толстого, которые 

«решают проблему индивидуального выхода из зла, личного неучастия в нем» [2, с. 755]. 

Именно из этого стремления возникает драма неприятия героем жизни в ее привычных 

формах, что делает его «живым трупом» среди людей. Ему легче сказаться мертвым, чем 

пройти от начала до конца тяжкую и унизительную процедуру развода. Поэтому он с такой 

легкостью хватается за подсказанную Машей и романом Чернышевского «Что делать?» идею 

инсценировки собственной смерти, руководствуясь необходимостью «освободить» от себя 

близких, которых он мучает, и самому обрести свободу. 

Благодаря этому ходу Лиза и Виктор смогли пожениться. Но тайна Феди раскрыта 

доносчиком, и в личную жизнь героев вмешивается государство. Согласно закону, Лиза 

обвиняется в двоебрачии, ее, как и Федю, ожидает церковное покаяние и возвращение к 

совместной жизни. Чтобы избежать этого, Протасов стреляет себе в сердце, теперь уже 

навсегда освобождаясь от фальши этой жизни. Заметим, однако, что его широкий и 

трагический поступок вовсе не исключал суда над Лизой и расторжения ее брака с Виктором. 

Но это остается за гранью рассмотрения Толстого, которого интересовала прежде всего тема 

ухода героя от лжи и порочности общества. Эта тема не только стала ведущей в позднем 

творчестве Толстого, но и предопределила уход самого писателя из Ясной Поляны и смерть на 

захолустной станции Астапово.  

Событие, всколыхнувшее русское общество, было еще свежо в памяти, когда дочь 

Толстого опубликовала текст его последней пьесы и разрешила ставить ее во всех театрах.  

Поэтому неудивительно, что в 1912 драма «Живой труп» Толстого была самой 

репертуарной пьесой: она прошла более 900 раз в 243 театрах. Но наиболее ярким фактом 

сценической истории драмы стала ее первая постановка в Московском Художественном театре 

23 сентября 1911 г. (режиссеры К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко, в роли 

Протасова — Иван Москвин). Протасов Москвина был совестлив и болезненно чуток ко всякой 

лжи, к несовершенству жизни. Литературовед К. Н. Ломунов указывает, что «многочисленные 

отзывы о спектакле подтверждают, что непротивленчество, жертвенность были главными 

чертами в облике Протасова, созданном Москвиным в 1911 году» [11, с. 366]. Но при этом 

критики и зрители явно ждали более отчетливых внешних проявлений его обаяния. В своем 

отзыве московский критик Николай Эфрос утверждал: «…Федя должен быть обязательно 

обаятелен до чрезвычайности, должен сразу брать симпатии этим таинственным даром. Не 

напрасно говорят в Москве, что идеальным воплотителем этого образа Толстого был бы 

Качалов. Москвину играть трудно, потому что ему эти данные не помогают, но мешают, и он 

должен многое победить. Тем больше чести артисту, что в результате он победу эту 

одерживает и заставляет полюбить Федю Протасова, заставляет зажить сочувствиями ко всем 

горестям и всем бунтам его большой и красивой души» [21]. Таким образом, видный и 
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располагающий к себе Качалов по замыслу Станиславского играл антагониста Феди – Виктора 

Каренина, сдержанного, самоотверженного и преданного Лизе Виктора, которого и Федя, и 

критики считали туповатым и ограниченным (не желая разбираться в том, сам ли он установил 

для себя эти границы, или природа-матушка). 

Чуть позже, 28 сентября 1911 г. состоялась премьера пьесы и на сцене петербургского 

Александринского театра (режиссеры В. Э. Мейерхольд и А. Л. Загаров, в роли Протасова – 

Роман Аполлонский). Ломунов утверждает, что именно в спектакле Александринки родилась 

другая трактовка образа Протасова, «в которой на первый план выдвинулась тема распада 

личности. Аполлонский играл Протасова больным человеком, издерганным неврастеником. Его 

действия, его поступки были лишены логики и мотивированности. <…> Постановщики явно 

стремились к тому, чтобы притушить социально-обличительный пафос драмы, подменив его 

темой ―больной совести‖, распада личности, выпятив на первый план идею всепрощения и 

всеобщей любви» [11, с. 372]. С тех пор все, кто пытался воплотить образ Протасова на сцене, в 

той или иной мере наследовали одну из этих трактовок. И часто решающим оказывался как 

вопрос личного обаяния актера, так и его амплуа: «неврастеники» играли «лишнего человека», 

который согласно традиции зачастую оказывался личностью желчной и неприятной, «герои» – 

русскую широту и волю, еще одну вариацию на тему Мити Карамазова. 

Естественно, у Толстого была и попытка показать человека, традиционно не находящего 

себе места в российской действительности, и разоблачение современного правосудия с его 

унизительной бракоразводной процедурой, но главным был неутешительный итог духовных 

поисков героя.  

Постановки московского Художественного театра и Александринского театра в 

Петербурге подробно обсуждались на страницах печати. Не меньший интерес привлекали 

спектакли в провинциальных городах, в том числе и в Харькове. Не ошибемся, если 

предположим, что ни одно произведение драматического искусства не вызвало столько 

откликов еще в процессе постановки. Таким образом, зрители были подготовлены к 

восприятию пьесы многочисленными публикациями на страницах всех крупных газет.  

Лаконичнее всех были официальные «Харьковские губернские ведомости»: они всего 

лишь перепечатали отзывы столичных газет о пьесе «Живой труп», особенно подробно цитируя 

заметку из «Русского слова», в которой драма признавалась неудачной и недоработанной [12]. 

«Южный край» сначала поместил подробный рассказ С. Яблоновского о генеральной 

репетиции пьесы в Художественном театре. При общем благоприятном впечатлении он был 

совершенно не удовлетворен игрой Москвина: «Москвин дал яркую патологию, снабдив ею 

человека, который ничем, ни с какой стороны не вызывает наших симпатий. Всю пьесу 

остается чужим и прямо неприятным нам человеком его Федя. Ничтожное лицо, русапетская 

акающая манера говорить, гортанный звук, хороший для характерных ролей, нарочитое 

прятанье всего того, что заставило бы нас проникнуться этим человеком» [22]. 

Далее на страницах «Южного края» появляется разбор пьесы, сделанный известным 

петербургским литературоведом Константином Арабажиным, в котором он подробно излагает 

сюжет и видит в образе Протасова прежде всего протест против существующей судебной 

системы [1].  

Газета «Утро» также активно обсуждала и саму пьесу, и ее постановку. Еще 23 сентября 

появилась заметка М. Лазерсона, в которой подробно рассказывалось о прототипах персонажей 

«Живого трупа» [10]. 25 сентября «Утро» поместило краткие пересказы разноречивых отзывов 

о постановке Художественного театра [9] и изложило историю создания пьесы [7]. А 4 октября 

вышла статья Л. Герасимова «Живые трупы» [3], в которой автор назвал Протасова «героем 

конца толстовства». Автор был убежден, что толстовское отрицание насилия (и отрицание 

самого понятия «герой») после Неклюдова породило Федю, проводящего дни в разгуле и 

праздности и тем самым, попирающего основные идеи Толстого. 

Полемика между критиками относительно пьесы, в общем, сводилась к тому, что одни 

считали Протасова несколько преобразившимся со временем «лишним человеком», потомком 

Онегина, Чацкого, Печорина, Рудина и др., а другие находили в метаниях Протасова отражение 
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духовных поисков самого Толстого, видя в герое пьесы человека, по мере сил и возможностей 

бунтующего против сложившегося порядка вещей. Если говорить о психологических отличиях, 

то Федя Протасов отличался от «неприятных» и высокомерных скептиков Пушкина и 

Лермонтова своей человечностью. Вспомним, что как Алеко у Пушкина и Печорин у 

Лермонтова, он сталкивается с естественными людьми, живущими по природным законам, но 

не презирает их и не стремится навязать им собственные представления о добре и зле. Именно 

поэтому Художественный театр, стремясь раскрыть внутреннее движение толстовской мысли, 

ушел от внешней привлекательности и старался показать у Протасова красоту душевную, 

артистизм внутренний, заключающийся в умении отзываться на красоту и разнообразие мира, 

расцветать от музыки и умирать от предсказуемости житейских ситуаций. 

Итак, заинтригованные зрители с интересом ждали премьеры. Однако, особенностью 

Харькова было то, что, благодаря разрешению дочери Толстого, Городской театр, в котором 

работала труппа Н. Н. Синельникова, опередила русско-украинская опереточная труппа 

Б. А. Бродерова, выпустившая премьеру «Живого трупа» на несколько дней раньше.  

В оценках этого спектакля критики ведущих газет разошлись достаточно резко. В какой-

то мере отношение к этой постановке определялось отношением к пьесе. В «Харьковских 

губернских ведомостях» пьесу были склонны считать неудачей Толстого. Поэтому (и в 

противовес этому) неизвестный рецензент, укрывшийся за криптонимом «Н-ов», старательно и 

не очень убедительно хвалит спектакль украинской труппы: «Игра артистов была 

безукоризненна. Видно было серьезное, вдумчивое безусловно добросовестное отношение к 

пьесе, что создало ей успех. Стройный ансамбль на всем протяжении пьесы не нарушался ни 

одним резким, дисгармонирующим выступлением…» [17]. Говоря об исполнении отдельных 

ролей, в частности, Медведевым роли Протасова, критик «Харьковских губернских 

ведомостей» отмечал: «Он вполне справился с возложенной на него трудной задачей, проведя 

сложную и ответственную роль с большим художественным умением, с истинным душевным 

подъемом. <…> Г-жа Чарина (Лиза Протасова) играла несколько слабее и казалась более 

наивной, нежели нужно. <…> Превосходна была г-жа Кочубей-Дзбановская, давшая 

великолепный, цельный образ цыганки Маши. Цыганские песни были исполнены ею 

неподражаемо и повторены по желанию публики…» [17]. Критик как будто не замечает, что 

привычное для оперетты бисирование понравившегося музыкального номера в данной 

ситуации разрушает ткань спектакля, отвлекает зрителя от серьезных проблем, поставленных в 

пьесе. В этих преувеличенных похвалах явственно проступает неведомый нам протестный 

компонент, какой-то контекстный момент, за давностью лет уже не поддающийся 

расшифровке. 

«Южный край» тоже снисходительно похвалил спектакль в маленькой заметке без 

подписи: «В обстановке и постановке сказывалась тщательность и желание достигнуть 

допускаемой условиями сцены и средств полноты. Исполнение было довольно стройное, 

обдуманное. Выделяется новый артист г. Медведев, довольно выдержанно исполнявший роль 

Федора Протасова» [18].  

Чуть позже краткий отзыв о спектакле дал и сотрудник «Южного края» Ефим Бабецкий в 

своих «Харьковских письмах», публиковавшихся в журнале «Театр и искусство». Он также 

высказался с обидной снисходительностью о постановке в целом, одобрив, впрочем, игру 

Медведева: «Это очень хорошо, что г. Бродеров поставил ―Живой труп‖, ибо для окраины, 

которую обслуживает театр Грикке, все же полезнее ―Живой труп‖, чем ―Мефистофель в 

интересном положении‖, даже при условии невозможной постановки и исполнения, исключая 

Феди – г. Медведева, актера, нашедшего себя в этой превосходной, но труднейшей роли 

―лишнего человека‖, с душою, горящей любовью и состраданием…» [15].  

Наиболее беспощаден был Владимир Швейцер, пишущий для газеты «Утро» под 

псевдонимом «Пессимист»: «Это было редкое зрелище, полное своеобразного интереса, когда 

лихие изобразители украинского гопака и опереточного канкана должны были делать вид, что 

они принадлежат к аристократическому московскому обществу и переживают глубокую драму, 

рассказанную Толстым. <…> У исполнителей даже многих первостепенных ролей не было ни 
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интонаций, ни тона, ни дикции, ни костюмов, ни манер; это была какая-то сплошная 

любительская ―читка‖, не всегда безукоризненная даже по отношению к русской грамоте. <…> 

Лучше других были в спектакле актер, который играл Протасова (Медведев) и актриса, 

изображавшая Машу (Кочубей-Дзбановская). Но Протасов в театре Грикке потерял всю свою 

тонкую духовную красоту; Медведев изображал его, как загулявшего буяна из небольших 

торговцев, и от этого погибло и то немногое искреннее, что иногда у него прорывалось. 

Кочубей-Дзбановская рисовала свою цыганку в лубочных красках, и страстная, нежная, 

прекрасная Маша затерялась где-то под густым слоем этих дешевых театральных румян» [8]. 

Мы видим, что в оценках критиков проскальзывает обидная снисходительность к работе 

украинско-российской опереточной труппы, которая не упустила случая привлечь к себе 

зрителя нашумевшей пьесой. Но все они отмечают удачную работу исполнителя роли Феди 

Медведева. Видимо, в пределах заданной эстетической системы он все-таки неплохо справился 

с поставленной задачей. Хотя его работа не вдохновила никого из зрителей на подробный 

анализ роли Протасова и спектакля в целом.  

О постановке труппы Синельникова газеты писали заранее, отмечая, что репетиции 

отдельных картин идут одновременно на сцене и в фойе театра, что для разучивания цыганских 

песен пригласили известного певца и гитариста А. Масальского [16]. Синельников, как и 

некоторые другие провинциальные антрепренеры, во многом следовал за Художественным 

театром. Театровед Е. И. Полякова писала о том, что, судя по отзывам прессы, «в точности 

бытового современного решения провинция повторяла решение москвичей, следовала ему в 

тщательной разработке массовых сцен» [13, с. 300]. 

Премьера на сцене Городского театра состоялась 12 октября 1911 г. Через пару дней о 

ней написали все театральные обозреватели крупных харьковских газет.  

Театральный критик «Харьковских губернских ведомостей», скрывшийся за инициалом 

В., отмечал, что в пьесе «есть жизнь, человеческие чувства, человеческая драма, есть типы, 

дающие простор творчеству артистов» [5]. Он же отметил, что оформление спектакля у 

Синельникова выполнено «прилично», то есть почти во всех картинах соблюдена внешняя 

достоверность. Что же касается актерской игры, то, по мнению критика, исполнитель роли 

Протасова Петр Баратов взялся за роль, выходящую за рамки его амплуа, и не справился с ней: 

«Не было широкого русского размаха, сильных страстей, неудержимых порывов, самых 

противоречивых чувств. Не было той самой «изюминки», без которой получился немного 

холодный, неискренний человек; у г. Баратова Федя хотел повеселиться у цыган, хотел 

блеснуть самостоятельностью, хотел опуститься на дно жизни, – но ничто это ему не удалось. 

Но ведь подлинный Федя не за весельем ехал к цыганам, а за забвением, за какой-то новой, 

едва понятной ему самому жизнью, которую он ощущал в своеобразном пении цыган, в 

безалаберщине кутежа. Федя – человек карамазовской складки, натура, напоминающая Митю 

Карамазова, а г. Баратов все время колеблется между французской комедией и мелодрамой, то 

прибегая к слезам, всхлипываниям и патетическим жестам, то – к чисто внешним приемам, 

допустимым только в комедии: грим ―бывшего человека‖, пьяные движения и пр.» [5]. В итоге 

рецензент признает, что полного успеха не было: «Живой труп» – драма бытовая, и в 

исполнении ее самое главное, чтобы артисты жили жизнью действующих лиц. А этого, как мы 

уже сказали, не было» [5].  

Развернутую рецензию опубликовал после премьеры критик «Южного края» Федор 

Мельников [6]. В начале статьи он говорит о своем понимании образа Протасова: « ―Живой 

труп‖ – искание Божьего дела, а Федя Протасов – жизненное воплощение лучших сторон души 

и взглядов самого Толстого» [6]. Но в постановке, по его мнению, «не было уверенности, 

определенности тона, полноты; в игре – воодушевления, проникновения, связности ансамбля» 

[6]. Баратову, игравшему Протасова, не хватало глубины: «В сцене приготовления к 

самоубийству и в камере следователя артист был превосходен, но в общем… в общем его 

Протасов не совсем удовлетворял. Артист не показал его нежной, скорбной души, большого, 

чуткого, благородного сердца, жажды Божьего дела, истинных внутренних причин 

неприспособленности и падения…» [6]. Против обыкновения, Мельников написал и о втором 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К И  1 8 ,  1 9  

 

 

 
112 

спектакле, где роль Протасова играл Яков Орлов-Чужбинин, которым критик тоже остался 

недоволен: «Некоторые сцены, как например, сцена с Петушковым в кабачке проведены были 

им тепло, искренно; что же касается общей игры артиста, то образ, созданный им, мало 

отвечает замыслу автора» [4]. Зато Мельников говорит об удачах других исполнителей, в 

частности, высоко оценивая исполнение Леонидом Колобовым роли спившегося философа 

Александрова.  

В. Швейцер предпослал премьере собственный анализ пьесы: 12 октября он публикует 

статью под названием «Ритм и ―изюминка‖» [14], где подробно анализирует художественные 

особенности пьесы и образ главного героя. Он тоже считает Протасова «лишним человеком», 

героем своего времени. Причем Швейцер делает упор на том, что артистической натуре Феди 

было тесно и скучно в рамках обыденности, ему не хватало в жизни, в отношениях с людьми (и 

с любимой женщиной) той самой «изюминки», игры, импровизации. По мнению критика, Федя 

сам вносил диссонанс в ритм жизни окружающих. Он утверждает: «Протасов погиб не потому, 

что люди были к нему несправедливы, – окружающие любили его, – и не потому, что судьба 

была к нему несправедлива, – она его баловала, – но потому, что он был человек враждебный 

«ритму», и этот ритм почти механически его вытолкнул». Он опасался, сумеет ли театр 

передать эту особенность пьесы [19]. Швейцер считает, что эта пьеса требует особой простоты 

и искренности постановки. Но, к сожалению, этой простоты не было в постановке Городского 

театра, где «Живой труп» «именно ―играли‖, может быть, менее театрально, чем другие пьесы, 

по непосредственному чутью, которое развивает сцена, но все же той простоты и той правды, о 

которой мечтается при чтении ―Живого трупа‖, в целом, не было». Швейцеру не понравились 

ни Виктор Каренин в исполнении Константина Зубова, ни Александра Яблочкина, игравшая 

мать Лизы, ни Эйке, исполнивший роль князя Абрезкова. Правда, Александра Янушева, 

игравшая Лизу, по мнению критика, хорошо передала сдержанное чувство героини к Каренину. 

И вообще окружение было передано «бледно». Баратову, игравшему Федю, не удалось 

передать духовный свет, исходящий от Феди: «У Толстого Федя весь светлый, от него сияние 

идет, он почти ―блаженный‖, как Мышкин в ―Идиоте‖. У Баратова он просто непримиренный, 

страдающий хороший человек. Это уже много, но это еще не все». И Швейцеру не понравился 

второй исполнитель (Орлов-Чужбинин): «Он играет Федю еще менее светлым и слабым, чем 

Баратов, с мрачным тяжелым лицом и подозрительными глазами» [19]. Швейцер, как и его 

московские коллеги, стремился оценить новое произведение Толстого прежде всего с точки 

зрения создания очередного типического характера в русской драматургии.  

Мы видим, что харьковские газеты, публикуя материалы до и после премьеры «Живого 

трупа», стремились не просто подготовить зрителя к восприятию спектакля, но и выразить свое 

отношение не только к этой драме, но и ко всему творчеству Толстого и поднимаемым им 

морально-этическим проблемам 
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У статті досліджено феномен існування богородичного ідеалу у культурному просторі 

людства. Проаналізовано взаємозв’язок канону/традиції образу Богородиці на прикладі 

гімнографічних богородичних антифонів, у контексті музичного мистецтва від минулого до 

сьогодення. За допомогою оприявлення семантичного наповнення сакрального змісту образу 

Богоматері, виявлено його специфічні архетипові риси, які роблять цей образ надзвичайно 

актуальним для сучасних митців, зокрема українських композиторів. 

Ключові слова: гімнографія, музичне мистецтво, антифон, Богородиця. 

 

На тлі тенденцій кінця ХХ – початку ХХІ ст., які демонструють заглиблення світової 

художньої думки у сферу сакральних образів, тем та значень, сучасне українське мистецтво, 

зокрема музичне, виокремлюється у особливе культурне явище саме завдяки неповторній 

духовній ментальності української нації. Споконвічний християнський образ Богоматері, у 

якому органічно синтезувались дохристиянські міфологічні вірування у Богиню-Матір і 

Берегиню із сакрально-творчим феноменом та носієм духовної енергії Софією-Премудрістю, 

завжди був одним з найулюбленіших образів українського культурного простору.  

У сучасній науковій думці не рідкими є звернення дослідників з релігієзнавства, історії 

релігії, богослов’я, мистецтвознавства, та культурології до богородичної тематики у контексті 

сучасного художнього мистецтва. Такі праці, як «Символіка Богородиці у метатексті барокової 

літератури» (1999) Матушек О. [7], «Ave Maria образ Богоматери в европейском музыкальном 

искусстве» (2002) Немкової О. [9], «Богородична гимнографія у вимірах духовної культури 

України XI-XVII століть» (2017) Сиротинської Н. [11], «Претворение текста Stabat Mater в 

духовной хоровой музыке: история и современность» (2006) Кушпилевої М. [5] присвячені темі 

осмислення богородичної традиції у мистецтві як одної із універсальних або архетипових, 

тобто закріпленої у колективній свідомості людства. Зазначені сучасні дослідження хоча і 

оприявлюють непохитне та разом з цим звичне трактування образу Богоматері, що уособлює 

низку ціннісних категорій, які спираються на тотожні для різноманітних художньо-

світоглядних систем поняття милосердя, любові, краси, радості та мудрості. Однак разом з цим 

не надають інформації як богородичний ідеал реалізується у творчому потенціалі сучасного 

мистецтва, зокрема українській композиторській думці. 

Зазначимо, що втілення богородичного ідеалу у музиці, що виокремлюється у 

специфічний мистецький напрям так званого музичного маріанізму, надає можливість 

спостерігати культурне явище, зокрема в українському музичному просторі, що виходить 

далеко за рамки власне культово-повсякденної приналежності. Від минулого і до сьогодення 

захоплення багатьох митців постаттю Богоматері, яке втілюється у їх маріаністичних 

транскрипціях та інтерпретаціях, знову і знову продовжує існування сакрального 
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материнського образу Молитвениці за рід людський, Богородиці. Отже мета нашого 

дослідження полягає, в першу чергу, в концепційному узагальнені існуючих знань з обраної 

теми дослідження в галузі культурології та мистецтвознавства, а також у висвітленні 

семантичного наповнення та сакрального змісту образу Богоматері у сучасній українській 

композиторській думці.  

Актуальність обраної теми ґрунтується на необхідності більш детально розкрити 

малодосліджене у вітчизняній культурологічній думці питання сучасного втілення образу 

Богоматері в українському музичному мистецтві у контексті розвитку художньої культури 

України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть.  

Об’єктом статті постає глибоке дослідження взаємозв’язку канону/традицій образу 

Богоматері та сучасного втілення Богородичного ідеалу в мистецтві у широкому історико-

культурологічному контексті, на матеріалі аналізу таких творів українських композиторів, як 

маріанські антифони. Предметом статті є дослідження феномену існування образу Богоматері в 

сучасній художній культурі та в українському музичному мистецтві. 

Сакральне християнське мистецтво, що сповнене багатьма глибокими духовними 

образами, представляє собою гармонічну символічну систему, що існує навколо таїнства 

Благовіщення у розумінні його як основного шляху спасіння людства, де головним джерелом 

для здійснення цього (спасіння) виступає образ Богородиці. Нагадаємо, що прообразом 

християнської Богоматері багатьма сучасними дослідниками вважається образ універсальної 

жіночності, який розпочав своє формування в процесі цивілізаційного поступу людства ще у 

далекі дохристиянські часи [10]. Згодом цей образ поєднав у собі художньо-світоглядні 

настанови античності з сакрально-духовним «наповненням» християнської доби у гармонічній 

семантичній системі мистецьких духовних творів. Саме завдяки мові символів християнську 

релігію змогли зрозуміти та продовжують сприймати і сьогодні люди зі всього світу [12, с. 47-

48]. Таким чином можна сказати, що сакральне мистецтво, виявляючись природнім місцем 

буття християнського символу, несе в собі чисту енергетику Вічності, персоніфікуючи її у 

візуально-пластичному об’ємно-чуттєвому вимірі художнього образу, зокрема образу 

Богоматері. 

Нагадаємо, що християнська церква обґрунтовує божественну природу Діви Марії тим, 

що Вона була зачата по велінню Бога і свідоцтво про це було явлено через пророка Ісаю (Іс.,7; 

14). Згодом, на Ефеськім соборі 431 року постать Діви Марії офіційно була визнана 

Богоматір’ю, що і дало поштовх для розвитку та швидкому розповсюдженню богородичної 

гімнографії. В цей же час складається більш менш повна біографія Діви Марії, формується коло 

богородичних свят, а вже у VIІ сторіччі у Візантії створюється перший Акафіст (від грец. «ο 

Αθάζηστος Ύκλος» – «гімн, при виконуванні якого не сидять») Пресвятій Богородиці [4].  

Образ Богоматері, займаючи у світовому контексті місце наскрізного образу культури, 

співзвучного вічності, повсюдно оприявився у мистецтві християнського культурного 

простору. Однак особливо рельєфне втілення богородична тематика отримала, в першу чергу, в 

контексті богородичної гімнографії. Нагадаємо, що першими християнськими оспівувачами 

образу Пречистої були такі видатні візантійські гімнотворці початку християнської доби, як 

Іоан Златоуст, Роман Сладкопівець та Іоан Дамаскін. У творчості яких образ Діви Марії нерідко 

ототожнюється з храмом або місцем, яке оберігає та захищає, тобто, згідно із християнської 

доктриною, символічно позначає найвищу сакральну місію Богоматері – ідею милосердного 

заступництва всього людства.  

Як відомо, основою візантійської церковної служби був жанр гімну (з давньогрецької 

hýmnos – хвалебна пісня), який вперше був представлений творчістю видатного гімнотворця 

Романа Сладкоспівця у VІ ст. Саме церковний жанр гімну, з характерним для нього особистим 

відношенням до об’єкта звеличування, був обраний церквою як найкраща форма для втілення 

ідей шанування Богородиці: «Горних сил без сравненья славнейшая Голубица, от Духа 

позлащенная, Ты всецелой земли упование…» [1]. Не менш яскраво гімнотворча богородична 

традиція була втілена у творчості іншого візантійського гімнографа Іоана Дамаскіна (біля 680 – 

біля 760), який все життя звертався до Богородиці і був зарахований до лику святих після 
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смерті: «О, блаженная чета, Иоаким и Анна! … Через вас она принесла Творцу дар всех даров 

драгоценнейший – Чистую Матерь, – единую достойную Творца» [13, с. 158]. 

У річищі нашого дослідження зазначимо, що хоча формування григоріанського хоралу – 

традиційного співу католицької церкви, канонізованого папою Григорієм І Великим у 590-604 

рр. – і супроводжувалось появою різних тематичних мотивів, пов’язаних з ім’ям Богородиці, 

однак аналіз структури перших богородичних мотивів у рамках самого жанру григоріанського 

співу доводить одну специфічну їх відмінність. Отже, хоча для гімнографії загалом і 

припустимою була різноманітність чергування від гімнічних юбіляцій (від лат. jubilatio – 

радіння) до повільної псалмодії (від грець. «ψαικός» – «псалом» та «ᾠδή» – «пісня, спів») все ж 

таки, слухаючи ці твори, не можливо повністю позбавитись відчуття емоційного відчуження та 

об’єктивізму вислову. Натомість саме в співах на честь Богородиці зустрічається новий 

незвичний до того емоційний поштовх, викликаний бажанням проявити почуття любові та 

зворушення, який радянський культуролог та мистецтвознавець М.Лихачов пояснює бажанням 

самого христианства – схоластичного, раціоналістичного у попередні століття – знайти нову 

опору в особистих психологічних переживаннях індивіду, перетворюючись тим самим у більш 

сентиментальну та емоційну релігію [6, с. 122]. У схожому напрямі міркує сучасна і дослідниця 

богородичних жанрів у музичному мистецтві О.Немкова, кажучи, що вже у перших музичних 

прикладах богородичної гімнографії оприявлюються особливі риси григоріанської монодії – 

спирання на діатоніку давнього (архаїчного) ладу, доповнення повільного наспіву більш 

віртуозною мелодією та широкими стрибками – які надають «емоційності» та індивідуалізації 

зазвичай відчужено-витриманій молитві [9].  

Зазначимо, що у візантійський церковній гімнографії існувала така особлива музична 

форма пошани Богородиці як догматик (від грец. δογκατηθόσ - церковний жанр, у якому 

містились основні християнські догми). З появою догматиків їх кількість спочатку 

прирівнювалась до числа гласів, яких було вісім, але завдяки працям Іоана Дамаскіна згодом 

була впорядкована цілісна система осьмогласія християнської церкви, яка ще за життя святого 

увійшла у використання Східної церкви у вигляді одної з найважливіших його праць 

«Октоїху». Ця богослужбова книга православної церкви охоплювала восьмитижневий цикл 

співів, пов’язаних з системою осьмогласія і була відредагована та доповнена Іоанном 

Дамаскіним його власними співами. Наведемо для прикладу слова Іоана Дамаскіна догмату 

першого гласу Октоїха, у якому автор, звертаючись до Богоматері, користується 

неперевершено-поетичними метафорами та порівняннями, які підтверджують божественно-

месіанську сутність християнського образу Богоматері, а згодом стають семантичним 

підґрунтям майбутніх втілень богородичного ідеалу у сакральному мистецтві: «Всемирная 

слава», «небо и храм божества», «преграждение вражды разрушивши, мир введе и Царствие 

отверзе». Звичайно, що такі натхнені вербальні звернення не могли не позначитися на 

супроводжуючій їх мелодії, яка стає гармонійно-емоційним доповненням тексту, реалізуючи 

творчу фантазію та прагнення митця поетично усвідомити «розумонезбагнений» рівень та 

значущість образу Богородиці для людства.  

У цьому контексті слід відмітити, що в українській гімнографії XV ст. жанр 

богородичних догматиків знайшов рельєфне втілення саме на тлі їх мелодичного змісту, який 

був сповнений яскравою пісенністю, близькою до народних співів. Ось як своє враження від 

музики догматиків у межах української гімнографії висловив знавець української церковної 

музики О.Кошиць: «Не можу не висловити свого подиву до цих мелодій. Я тієї думки, що як 

композиторській роботі їм личить одне єдине слово – геніяльність. Вони є виїмкове явище в 

музиці взагалі і найкраще, що дав знаменний напів на протязі свого існування… ці пісні уніком 

в світовій релігійно-вокальній літературі» [2, с. 24-25]. 

Із проникненням богородичної тематики у християнську літургійну практику, 

посилюються та урізноманітнюються і форми шанування Діви Марії. Таким чином виникають 

окремі богородичні жанри, зокрема літургійні богородичні канони, що відповідали системі 

осьмогласія та входили до «Октоїху». Так новий жанр канонів на честь Богоматері стає 

настільки популярним у церковному використанні, що постає необхідність у створенні ще 
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однієї окремої літургійної книги – «Богородичника» – поява якої пов’язується дослідниками із 

автором багатьох богородичних канонів, візантийським поетом, митрополитом Євхаітським, 

Й.Мавроподою (ХІст.). Факт появи виокремленої богородичної літургійної книги є одним з 

чисельних доказів надважливого значення цього образу для християн. 

Згодом традиції, які були характерні для візантійської богородичної гімнотворчості, 

продовжили свій розвиток і в католицькій традиції. Так жанр Богородичного антифону (від 

грец. αλτηυωλος – який звучить у відповідь), який з’явився у XI-XII ст., став ніби символом та 

провідником трансцендентного, зробивши можливим вислів особистого розуміння та відчуття 

образу Богоматері багатьма митцями. 

Серед чисельності богородичних антифонів зазначимо найвідоміші: «Alma Redemptoris 

Mater» («Благодатна Мати Спасителя»), «Ave Regina» («Радуйся, Царице»), «Regina coeli» 

(«Цариця неба») та «Salve Regina» («Слава, Цариці»), які виявляються прикладами 

музичних виразно-поетичних метафор, де природньо поєдналися у ритмі віршу 

гімничний пафос із щирими людським почуттям.  Додамо, що вже з ХІ ст. ці богородичні 

піснеспіви, долучившись до ординарію (католицька літургія) оффіція (літургія годин) та 

лунаючи у вигляді кінцевих антифонів комплеторію – денного молитовного циклу – займають 

надважливе місце в системі католицького богослужіння [3, с.80-81]. Наприклад, одухотворений 

антифон «Alma Redemptoris Mater» («Благодатна Мати Спасителя») творця латинських гімнів 

ХІ ст. Г. Контрактуса (1013-1054) нагадує про таїнство Благовіщення та разом з іншими 

антифонами стає основою багаточисленних майбутніх мистецьких інтерпретацій, в 

яких продовжує уособлюється богородичний ідеал Вічної жіночності, Чистоти та 

Материнства. 

Звернемося у контексті нашого дослідження до духовно-мистецького простору 

української культури, в якому в рівній мірі, за історичними, географічними та ментальними 

факторами, дивовижно-гармонійно співіснують дві споріднені у своїй ґенезі гілки 

християнства – православ’я та католицизм. Український мистецький простір у цьому контексті 

не є виключенням – чисельність постатей художників, поетів, письменників та, зокрема 

композиторів, у творчості яких протягом багатьох століть, знайшов відображення вічний 

материнський образ молитвениці за рід людський Богородиці, є вражаючою за різноманіттям 

форм, жанрів та інтерпретацій. Однак найбільшу цікавість для нашого дослідження викликає 

новітнє уособлення цього образу саме у творчості сучасних молодих композиторів, 

М. Шалигіна, С. Луньова, О. Ретинського та М. Коломийця. 

На тлі об’єднання сучасних тенденцій європейської композиторської школи та 

багатовікової традиції озвучування сакральних духовних текстів, сучасні митці оприявили 

власний шлях бачення та розуміння богородичного ідеалу, зокрема крізь його втілення у 

такому традиційному літургійному жанрі григоріанських піснеспівів як марійні антифони. 

Народження нових богородичних композицій відбулося у рамках проекту вокального 

ансамблю «Alter Ratio» (диригент О.Приходько) та його музичного альбому «Mariologіa» 

(2017). Зазначимо, що звернення композиторів до такого «традиційного» жанру, з віковою 

історією, рельєфною семантикою, а звідси багатоваріантністю численних трактовок є дуже 

сміливим та водночас природнім кроком у пошуку форми для музичного виразу всіх аспектів 

багатогранного образу Богоматері. Так, наприклад, композитор С. Луньов рухаючись 

особистим мистецьким шляхом Благої Вістки у творі «Mariologia» (2016) для арфи, ударних та 

мiшаного хору на тексти Марiанських антифонiв, ніби нагадує аудиторії про багатовікове 

прагнення людства до спасіння, що персоніфікувалось для людства у образі Богородиці.  

Втім вибір однакового жанру антифону композиторами не позбавив їх можливості по-

своєму опрацювати канонічні традиції цієї музичної форми: так С. Луньов у антифоні «Alma 

Redemptoris Mater» використовує сонорні ефекти на фоні далекого відлуння арфи та ударних, 

поєднуючи традиційне звучання григоріанської монодії із сучасними музичними ефектами, що 

викликає відчуття сходження сакральної благодаті не менше ніж при прослуховуванні давніх 

(архаїчних) канонічних зразків; М. Шалигін у антифоні «Salve Regina» для 12 голосів 

сконцентровується на сонорних ефектах хору a’cappella, що зосереджує слухача на 
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сакральному стані голосу-молитви, не даючи відволіктися ні на слова тексту, ні на музичні 

інструментальні звуки: «Мені хотілося показати (поглибити, відчути, розширити, висвітлити, 

оплакати, промовчати, закарбувати) дуальність протилежних процесів: таких як сходження і 

падіння, а також те, що знаходиться між ними і за їх межами» [8]; О.Ретинський у циклі з 

чотирьох антифонів («Alma Redemptoris Mater», «Ave Regina», «Regina coeli», «Salve Regina»), 

акцентує увагу саме на специфічному звучанні латинських слів канонічних текстів та 

експериментує із семантикою музичних фігур, демонструючи тим самим особисто-катарсальне 

бачення сакрального образу Богоматері: «Радість від роботи над марійними антифонами 

полягала в тому, що мені довелося – як садівникові – лише створити необхідні умови для 

майбутнього «дерева», майже непричетно спостерігаючи за його самостійним зростанням. Все 

інше на себе взяла родючий «грунт» молитовних латинських текстів…» [8].  

Отже, аналізуючи богородичну традицію у контексті гімнографії християнського 

духовного мистецтва, що знайшла втілення у творчості багатьох композиторів від минулого до 

сьогодення, можна зробити такі висновки: 

- образ Богоматері, займаючи місце наскрізного образу у християнській культурі є 

особливо уподобаним, необхідним та, зрештою, безсмертним мистецьким сакральним образом, 

завдяки якому людство отримує надію на спасіння та вічне життя; 

- сучасні композиторські втілення богородичної традиції у контексті гімнографічного 

жанру антифону, балансуючи між особистим стилем автора та багатовіковою традицією, 

демонструють виключну актуальність, невичерпність, привабливість та пластичність 

мистецького образу Богородиці, яка незмінно виступає у якості Провідниці у пошуках сенсу 

людського буття. 
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УДК 792 

 

Ігнатьєва Наталія Михайлівна 

Харківська державна академія культури 

 

ГЕРМЕНЕВТИКА В ТЕАТРІ 

 

У статті досліджено герменевтичний підхід до розуміння й інтерпретації художнього 

тексту. Проаналізовано період роботи над текстом п’єси в театрі з точки зору 

герменевтики. Виявлено схожість методів аналізу та розуміння тексту. Окреслено нові 

напрями перспективи подальших досліджень. Акцентовано увагу на тому, що дослідження і 

розуміння тексту п’єси повинно допомагати практичному втіленню образів на сцені. 

Ключові слова: герменевтика, театр, аналіз п’єси, розуміння  та вживання у роль, 

інтерпретація, герменевтичне коло, дослідження тексту.  

 

Понад 100 років тому К. С. Станіславський (1863-1938) розробив теорію сценічного 

мистецтва, винайшов метод акторської техніки, створив акторську систему, яку стали 

використовувати як систему навчання майбутніх акторів. Виникло багато й інших акторських 

шкіл та напрямків розвитку акторського мистецтва. Проте і досі найголовнішою проблемою 

можна назвати проблему розуміння та вживання у роль. Досить прикро бачити на сцені акторів, 

що формально грають своїх персонажів, говорячи лише текст. Вони не створюють яскравих 

образів, не наповнюють їх внутрішнім життям, не вибудовують відносин з іншими 

персонажами. Починається цей довготривалий процес з прочитання п’єси або сценарію за 

художнім твором. Зрозуміти що приховує в собі текст – основне завдання періоду аналізу, 

названого Станіславським «процесом пізнавання п’єси та ролі» [5]. 

Методи герменевтики мають досить широке застосування в області наукового пізнання. 

Найбільш поширеним герменевтичний підхід залишається в сфері гуманітарного знання 

(філологічна, історична, юридична, філософська герменевтика), бо засобом аналізу 

гуманітарних явищ є мова. Проте сьогодні говорять вже про фізичну та біологічну 

герменевтику як засіб прояснення неоднозначних моментів в даних галузях природознавства. 

Останнім часом все більше уваги звертають на герменевтику культури, особливо на виконавчу 

герменевтику в музичному мистецтві, говорячи про інтерпретації у виконанні творів відомих 

композиторів та у вокальному мистецтві. 

Порівняльний аналіз герменевтичного підходу до розуміння й інтерпретації художнього 

тексту з періодом аналізу та роботи над п’єсою в театрі. Новизна роботи полягає у спробі 

розглянути герменевтику у застосуванні в театральній практиці, можливість її використання 

для глибшого розуміння п’єси в цілому та кожної ролі окремо.  

Назва «герменевтика» походить від грецького слова, що означає роз’яснюю. Пов’язують 

її з іменем Гермеса, сина Зевса і плеяди Майї, який був вісником богів та пояснював їхню волю 

людям. Виникла герменевтика ще в епоху Античності як традиція тлумачення і роз’яснення 

священних текстів, одкровень, філософських трактатів, поем Гомера. На протязі достатньо 

тривалого часу (епохи Середньовіччя, Відродження, Просвітництва) об’єктом екзегези 

(тлумачення) були тексти Святого Письма. Розуміння та пояснення текстів Біблії відрізнялися у 

різних релігійних конфесіях (іудеїв, католиків, протестантів). На той час герменевтика існує як 

частина інших дисциплін – насамперед, теології та філології.  

Як самостійна наука вона почала формуватися лише у XIX столітті. Саме тоді виникає 

загальна герменевтика, ідею якої запропоновує Ф. Шлейєрмахер (1768-1834) [6] та доповнює 

В. Дільтей (1833-1911). Вони говорять про тлумачення будь-яких текстів. У XX столітті 

продовжують розробляти принципи та методи герменевтики як науки М. Гайдеґґер (1889-1976) 

[2], Г. Ґ. Ґадамер (1900-2002) [1], П. Рікер (1913-2005) [4]. Створюється філософська 

герменевтика, яка отримує універсальне значення.  
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Герменевтика – мистецтво тлумачення, теорія інтерпретації та розуміння текстів. Саме з 

тексту п’єси – його прочитання, аналізу та розуміння прихованої суті і починається в театрі 

робота над виставою.  

Шлейєрмахер розглядав герменевтику як мистецтво розуміння чужої індивідуальності і 

ставив основним завданням – зрозуміти автора і його текст. Подібне завдання стоїть перед 

режисером та акторами. Починаючи працювати над виставою, театральній трупі необхідно 

зрозуміти яку мету ставив перед собою автор, про що він хотів розповісти своїм твором. 

«Віддання на сцені почуттів і думок письменника, його мрій, мук та радостей виявляється 

головною задачею вистави» [5]. 

Відомо, що кожний автор має свій неповторний стиль написання твору. Тільки йому 

притаманний саме такий, а не інакший, спосіб висловлювання думок, життєвий досвід, відчуття 

навколишнього середовища тої історичної епохи, в яку проживав автор. За Дільтеєм це веде до 

необхідності детального дослідження і осягнення духу відповідних культурно-історичних епох, 

вивчення та розуміння головної мети творів автора.  

Наприклад, якщо взяти п’єсу «Єрма» Федеріко Гарсія Лорка, перед нами відкривається 

чарівний поетичний світ повний метафор і символів. Ні одне окремо узяте слово не містить в 

собі повного значення метафори. Воно народжується в тому напруженні, яке виникає внаслідок 

поєднання слів у фразу. Буквальне значення відступає перед метафоричним, а співвіднесеність 

слова з реальністю посилюється. У метафоричному виразі П. Рікер виявляв здійснення 

людської здібності до творчості. Тож акторам, аналізуючи текст п’єси, потрібно відчути, що 

саме переживають герої цієї п’єси, зрозуміти як вони мислять і чому автор вкладає в їх вуста 

поетично-метафоричні вирази. 

За Шлейєрмахером перед герменевтикою стоїть 2 задачі – лінгвістичне та психологічне 

дослідження тексту. До першої можна зарахувати літературний розбір твору – ідейно-

тематична основа твору, сюжет і т. ін. Якоюсь мірою лінгвістичне дослідження подібне до 

роботи актора зі сценічної мови – перевірка правильної вимови, наголосу, значення слова, 

вивчення говірки персонажу (тут можлива і неправильна вимова, але актор повинен вміти 

відтворити індивідуальну манеру говорити). Слова можна однаково писати та промовляти, але 

в контексті інших слів вони можуть нести в собі різні смислові відтінки. Іноді слова 

відрізняються за наголосом. Наприклад, хаос і хаос. Наголос можна ставити і на перший, і на 

другий склад. Також є різниця у суті – або це безлад, відсутність порядку, системи, наприклад, 

у кімнаті, або це, за давньогрецькою міфологією, безмежний світовий простір, що являє собою 

суміш усіх стихій [3].  

Але для режисера та акторів важливе саме психологічне дослідження тексту. У такому 

дослідженні в герменевтиці основний акцент робиться на індивідуальних стилістичних 

особливостях тексту, що йдуть від автора. Таке осягнення повинно йти методом «вживання» 

дослідника (в театрі – режисера та театральної трупи) в текст, а значить, в задум, мету, стан 

автора. Станіславський писав, що «аналіз – засіб пізнавання, а в нашому мистецтві «пізнавати» 

– означає відчувати» [5]. Він вважав, що підходити до вивчення і аналізу п’єси та ролі 

необхідно не тільки розумом, а усім своїм єством.  

Дільтей вводить методи пізнавання життя – як розуміння, інтуїтивне проникнення, 

співпереживання, уживання, відчуття. Те, що людина знаходить в іншому, вона знаходить в 

самій собі, як переживання; те, що вона переживає – може знайти в іншому через розуміння. 

Інтерпретатор може побачити в матеріалі, який пізнається, лише те, що вже є в ньому самому. 

«Не можна судити про п’єсу, про її ролі, про закладені в ній відчування, не знайшовши хоча б 

частину себе у творі поета» – писав Станіславський [5]. «Душевний, творчий матеріал, 

сприйнятий від іншого і не пережитий в своїй душі, холодний, абстрактний, неорганічний» [5].  

В герменевтиці, читаючи текст, інтерпретатор може присвоїти собі суть – з чужого він 

хоче зробити його своїм власним. Тоді розширення самопізнання він намагається досягти через 

розуміння іншого. В театрі, на мій погляд, присутні дві взаємозалежні та взаємодіючі частини. 

По-перше, акторові необхідно зрозуміти свого героя і чужий текст зробити своїм. Розуміння 

іншого допомагає розширити пізнання своїх можливостей. По-друге, розуміння самого себе як 
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людини допомагає акторові відтворити образ на сцені театру. На основі слів актор намагається 

зрозуміти, відчути, знайти ті якості, які характерні персонажеві, навіть тоді, коли в самому 

акторові вони не проявлені. Усі людські якості присутні в кожній людині, але виявляються 

вони у різних співвідношеннях, у різних комбінаціях, і притаманні кожній людині особливо. 

Тому, з одного боку, люди усі різні, а з іншого, дуже схожі одне на одного.  

Ф. Шлейєрмахер вводить поняття «герменевтичного кола» – розуміння цілого тексту 

залежить від розуміння частин, але в той же час для розуміння частини необхідним виявляється 

розуміння цілого. Щось подібне відбувається у театрі. У кожного автора у творі існує основне 

«надзавдання», прагнення до якого безперервно проходить крізь всю п’єсу та роль. Щоб 

зрозуміти мотиви персонажу, необхідно розуміти п’єсу в цілому, але щоб зіграти всю п’єсу 

необхідно знати, як кожен персонаж впливає на розвиток подій.  

Таке «надзавдання» потрібно шукати не тільки у ролі, а й в душі самого артиста. Кожен 

актор на ту саму задачу буде мати неповторний індивідуальний відгук в самому собі. Тут 

спрацьовує принцип варіативності – герменевтичне коло у своїй послідовності свідчить про 

можливість численних інтерпретацій того ж самого твору. Гайдеґґер розглядав культуру як 

творчий процес, спрямований на реалізацію прихованих можливостей. Для нього інтерпретація 

полягає саме у безконечному процесі творчого опрацювання створеного в минулому. Тому 

відрізняються постановки однієї тієї ж п’єси, бо кожен режисер по-своєму відчуває, має свій 

життєвий досвід, що впливає на формування індивідуального відношення до світу. Особиста 

інтерпретація виступає індикатором людської особистості.  

Проте, тут виникає проблема множинності змісту. В театрі у режисера та акторів повинно 

бути єдине розуміння п’єси в цілому та кожної ролі окремо, а також того місця, що займає 

персонаж. Численні інтерпретації людей, що працюють над виставою, можуть зіграти або 

позитивну, або негативну роль. Або вони відкриють нові можливості, доповнюючи та 

збагачуючи одне одну, та створять особливий і неповторний погляд на п’єсу, так би мовити, 

колективну інтерпретацію. Або закінчаться непорозумінням та конфліктом і тоді, не маючи 

єдиного розуміння п’єси, кожен актор гратиме щось своє, намагатиметься привернути увагу 

глядача тільки на себе, і тоді вистава не буде гармонічною та цілісною, втративши основне 

«надзавдання» твору. 

Отже, можна побачити багато спільного між періодом роботи над текстом п’єси в театрі 

та герменевтичним підходом до розуміння й інтерпретації художнього тексту. 

К. С. Станіславський визначав основну мету сценічного мистецтва як «створення «життя 

людського духу» ролі і віддання цього життя на сцені в художній формі» [5]. Він робив акцент 

на внутрішнє переживання персонажу, на його внутрішнє життя, яке виявляється якимсь чином 

ззовні через дії людини та її вчинки. Герменевтика ґрунтується на пошуку духовного смислу, 

що виявляється у тексті. Дільтей використовував термін «науки про дух», маючи на увазі усю 

сферу гуманітарних наук. Якщо період аналізу п’єси в театрі розглядати з цієї точки зору, то 

можна говорити про театральну герменевтику, що відкриває перспективи подальших 

досліджень. Звичайно, в театрі існує своя специфіка, головне, щоб дослідження і розуміння 

тексту п’єси допомогло підійти до практичного втілення образів на сцені.  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ СУСПІЛЬНОГО 

ІНТЕРЕСУ В УКРАЇНІ 

 

В статті наведено результати дослідження особливостей господарської діяльності 

підприємств в Україні. Побудовано матрицю критеріїв віднесення сільськогосподарських 

підприємств до суб’єктів суспільного інтересу.Проаналізовано найбільш поширені форми 

організації господарської діяльності виробників сільськогосподарської продукції з правами 

юридичних осіб в період 2012-2016 рр. 

Ключові слова: агрохолдинг, бухгалтерський облік, сільськогосподарське підприємство, 

суспільний інтерес, фінансова звітність. 

 

В Україні відбувається поетапний процес гармонізації законодавчих основ 

бухгалтерського обліку та звітності юридичних осіб з метою достовірного забезпечення 

інформаційних потреб стейкхолдерів великих підприємств, що становлять суспільний 

інтерес.Відповідно доЗакону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» до такихвіднесено великі підприємства, які володіють активами балансовою вартістю 

більше 20 млн. євро та найманому персоналу середньорічною чисельністю понад 250 

працівників генерують чистий дохід від реалізації продукції на суму понад 40 млн. євро 

щороку. Окрім того, суб’єктами суспільного інтересу, відповідно до змін у 

законодавствіУкраїни, вважають діючі великі фінансові установи, в тому числі банки, страхові 

компанії та недержавні пенсійні фонди, що здійснюють господарські операції з цінними 

паперами [9, 10]. 

Водночас, увага до діяльності сільськогосподарських підприємств, як суб’єктів 

суспільного інтересу в Україні, зумовлена кількома аспектами. Зокрема, такий суспільний 

інтерес зумовлений необхідністю збереження виробничих ресурсів сільських територій для 

внутрішнього виробництва, попитом на споживання якісної та екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції, необхідністю збереження та створення нових робочих місць в 

сільській місцевості, покращення рівномірності розподілу трудових ресурсів та обмеження 

розвитку процесу урбанізації, а також збереження сільських ландшафтів, як простору вільного 

від недоліків сучасної цивілізації. Все вищеозначене зумовлює актуальність проблеми 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що проблеми доступу до 

інформації як предмету суспільного інтересу розглядають А.Є. Пєсков та Є.А. Клєніна, 

наголосивши на тому, що увага громадськості до того чи іншого факту, події, процесу, 

пов'язана з тим, наскільки вони зачіпають реальні інтереси різних соціальних груп і суспільства 

в цілому. Саме суспільний інтерес надає їм статус об’єкта громадської думки [11, с. 81]. Своєю 

чергою, М.І. Зайдель визначає суспільний інтерес як різноманітні інтереси, суспільно значущі 

та водночас артикульовані певними групами інтересів, а також зауважує, що в умовах 

відсутності взаємодії держави, бізнесу та суспільства спостерігаються труднощі просування 

суспільного інтересу одночасно з домінуванням інтересів держави над недержавними [4, с. 37]. 

З урахуванням європейських вимог до фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес в Україні, Т.Г. Маренич [7] порівнює категорії підприємств та їх груп 
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відповідно до положень Директиви № 2013/34/ЄС, тоді як С.Я. Зубілевич [5] та Н.О. Гура [1] 

аналізують вимоги цієї Директиви до звітності компаній. В рамках процесу імплементації 

угоди про асоціацію України з ЄС А.В. Озеран [8] досліджує перспективи імплементації 

європейської системи обліку та звітності підприємств. 

Окрім того, спостерігаємо зростання академічного та суспільного інтересу до 

сільськогосподарських підприємств через досягнення ними порівняно високої рентабельності 

виробництва продукції. Так, А.А. Жигірь [3] класифікує форми господарської діяльності 

підприємств в аграрному секторі економіки України за ознакою організації. 

Водночас, на нашу думку, бракує фундаментальних досліджень особливостей 

господарської діяльності підприємств, які вважаються суб’єктами суспільного інтересу. 

Метою дослідженняє проведення аналізу господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств, які вважаються суб’єктами суспільного інтересу.  

До 1 січня 2018 р. в Україні оперували критеріями розмежування сільськогосподарських 

підприємств, відмінними від європейських критеріїв віднесення таких підприємств до суб’єктів 

суспільного інтересу. Так, національним господарським законодавством для інформаційних 

потреб стейкхолдерівбуло визначено граничні обсяги річного доходу сільськогосподарських 

підприємств від будь-якої діяльності, а також середню кількість працівників за звітний період 

для чотирьох категорій сільськогосподарських підприємств. 

Нами розроблено матрицю критеріїв віднесення сільськогосподарських підприємств до 

суб’єктів суспільного інтересу відповідно до вимог Директиви № 2013/34/ЄС та положень 

господарського законодавства України. Така матриця дозволяє врахувати сім основних 

критеріїв (табл. 1): 

 

Таблиця 1 

Критерії віднесення сільськогосподарських підприємств до суб’єктів суспільного інтересу 
№ Критерії Характеристика сільськогосподарських підприємств 

1 2 3 4 5 6 

1 Розмір підприємства Мікропідприємство Мале підприємство 
Середнє 

підприємство 
Велике 

підприємство 

2 
Балансова вартість 

активів, млн. євро 
До 0,35 До 4 До 20 Понад 20 

3 
Чистий дохід від 

реалізації продукції, 

млн. євро 

До 0,7 До 8 До 40 Понад 40 

4 
Середня кількість 

працівників, осіб 
До 10 До 50 До 250 Понад 250 

5 
Організація 

господарської діяльності 
Індивідуальна 

Індивідуальна, 
партнерська 

Індивідуальна, 

партнерська, 

корпоративна  

Партнерська, 
корпоративна 

6 
Право власності на 

капітал підприємства 
Приватне 

Приватне, 
колективне, 

комунальне, змішане 

Приватне, 

колективне, 

комунальне, 
державне, змішане 

Приватне, 

колективне, 

комунальне, 
державне, змішане 

7 
Належність до суб’єктів 

суспільного інтересу 
Ні Ні Ні Так 

Джерело: побудовано автором за [3, 9, 10]. 
 
Відповідно до табл. 1 можна виділити чотири типи підприємств відповідно до їх розмірів 

із врахуванням критеріїв балансової вартості активів, доходу від реалізації 
сільськогосподарської продукції та середньорічної чисельності персоналу 
сільськогосподарських підприємств. 

Що стосується критерію чистого доходу від реалізації сільськогосподарської продукції, 
то відповідно до вимог Директиви 2013/34/ЄС щодо віднесення до суб’єктів суспільного 
інтересу аналізується чистий дохід сільськогосподарського підприємства, тобто дохід 
підприємства за вирахуванням непрямих податків, знижок і повернень фінансових ресурсів, 
тоді як до вимог господарського законодавства України аналізується загальний дохід 
сільськогосподарського підприємства від реалізації продукції [5, с. 5; 8, с. 5]: до 2 млн. євро 
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(мікропідприємства): до 10 млн. євро (малі підприємства); до 50 млн. євро (середні 
підприємства); понад 50 млн. євро (великі підприємства). Водночас, розмежування 
сільськогосподарських підприємств за критерієм середньорічної кількості працівників 
відповідно до вимог європейського та українського законодавства ідентичне.  

Зазначимо, що в сільському господарстві України,залежно від організації господарської 
діяльності виробників сільськогосподарської продукції з правами юридичних осіб можна 
виділити індивідуальну, партнерську та корпоративну форми такої діяльності (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовою формою 

господарської діяльності в Україні за період 2012-2016 рр. 

Джерело: побудовано автором за [2, с. 171]. 

 
Так, індивідуальна форма організації господарювання в сільській місцевості представлена 

фермерськими господарствами (70,6% усіх сільськогосподарських підприємств у 2016 р.) та 
приватними сільськогосподарськими підприємствами (7,9% усіх сільськогосподарських 
підприємств у 2016 р.), які завдяки власним чи орендованим активам балансовою вартістю до 20 
млн. євро та найманому персоналу середньорічною чисельністю до 250 працівників здатні 
генерувати чистий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції на суму до 40 млн. євро 
щороку.  

У свою чергу, партнерська форма організації господарювання в аграрному секторі 
економіки України представлена сільськогосподарськими виробничими кооперативами та 
господарськими товариствами (18,2% усіх сільськогосподарських підприємств у 2016 р.), тоді 
як корпоративнаформа організації українських сільськогосподарських підприємств – 
акціонерними товариствами та сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами. 
Очевидно, що суб’єктами суспільного інтересу, які провадять партнерську або корпоративну 
діяльність у сільському господарстві України, будуть насамперед кооперативні підприємства та 
господарські товариства. Водночас, більшість великих сільськогосподарських підприємств 
обирає вертикально інтегровану холдингову структуру організації та залучає інвестиції на 
ринку цінних паперів зокрема.  

Так, агрохолдинги в Україні вважаються найбільшими орендаторами 
сільськогосподарських угідь, на яких вирощують зерно, а також виготовляють іншу 
сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки. За розмірами орендованої земельної 
площі у 2012-2017 р. (рис. 2) до них експерти відносять зокрема агрохолдинги Укрлендфармінг 
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(605 тис. га), Кернел (602,5 тис. га) та Агропросперіс (430 тис. га), проте доречніше оцінювати 
результати їхньої господарської діяльності у агросекторі за фінансовими аналітичними 
показниками ефективності обробітку орендованих сільськогосподарських угідь. 

 

 
Рис. 2. Динаміка зміни земельної площі найбільших агрохолдингів в Україні  

за 2012-2017 рр., тис. га 

Джерело: побудовано автором за [12]. 

 
Наприклад, за даними рейтингу 20 найефективніших сільськогосподарських підприємств 

України у 2016 р. [6] відповідно до отриманого обсягу прибутку до вирахування витрат за 
відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань у розрахунку на 1 га земель в 

обробітку агрохолдинги Укрлендфармінг та Агропросперіс зайняли 8-е місце (311 дол. США / га) 

та 13 місце (231,5 дол. США / га) відповідно. У рейтинг ефективності обробітку орендованих 
сільськогосподарських угідь в Україні не потрапив агрохолдинг Кернел (85 дол. США / га), 

мотивуючи несприятливими погодними умовами і волатильністю цін на соняшникову олію. 
Відповідно до редакції Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» з 1 січня 2018р. [9] сільськогосподарські підприємства, що становлять суспільний 
інтерес в Україні, складають та подають у електронному вигляді фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, починаючи з показників господарської діяльності за 2019 р. Така 
звітність може бути виражена яв в національній грошовій одиниці України, так і в іноземній 

валюті. Це, в першу чергу, логічно для сільськогосподарських підприємств з іноземними 
інвестиціями, які провадять господарську діяльність із залученням українського земельного 

банку у звітному періоді. 
Окрім того, великі сільськогосподарські підприємства не зможуть скористатися 

аутсорсингом бухгалтерських послуг, оскільки будуть зобов’язані утримувати бухгалтерську 
службу на постійній основі. Окрім того, передбачене посилення професійних вимог до 

головного бухгалтера великого сільськогосподарського підприємства, а також до суб’єктів 
аудиторської діяльності, уповноважених на проведення обов’язкового аудиту підприємств як 

суб’єктів суспільного інтересу в Україні [10]. 

На основі проведеного дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств в 
Україні дало змогу сформувати наступні висновки: 
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1. Серед суб’єктів суспільного інтересу можна виділити великі сільськогосподарські 
підприємства, які відрізняються від особистих селянських господарств наявністю прав 

юридичних осіб, можливостями найму понад 250 працівників, використання більше 20 млн. 
євро активів для виробництва такого обсягу сільськогосподарської продукції, після 

оподаткування доходу від реалізації якої таке підприємство отримує понад 40 млн. євро з 
метою покриття трансакційних витрат та отримання підприємницького прибутку в аграрному 

секторі економіки України.  
2. Важливість діяльності суб’єктів суспільного інтересу потребують законодавчого 

підгрунтя, що на даний час частково здійснено у Новій редакції Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». А також передбачено дотримання 

відповідності фінансових показників суб’єкта суспільного інтересу вартісним показникам, 

вираженим по середньорічному офіційному курсу євро за рік подання фінансової звітності. На 
нашу думку, сільськогосподарське підприємство,як суб’єкт суспільного інтересу, повинне 

відповідати вищеозначеним критеріям на дату складання звітності, оскільки логічно полегшує 
процес прийняття відповідного рішення.  

3. Для підтвердження ділової репутації та фінансової надійності в очах стейкхолдерів 
таке сільськогосподарське підприємство позбавлене можливостей використання аутсорсингу 

бухгалтерського обліку результатів господарської діяльності, а також зобов’язане подавати 
фінансову звітність, достовірність якої гарантована аудиторами, уповноваженими на 

проведення таких перевірок.  
Оскільки інтерес до прозорої компанії з боку інвестора завжди буде підвищеним, тому 

перспективами подальших досліджень в цьому напрямі є моніторинг кадрових особливостей 
веденняобліку та вимог фінансової звітності великих сільськогосподарських підприємств, які 

вважаються суб’єктами суспільного інтересу. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

У статті проаналізовано соціальний захист вимушено переміщених осіб який 

обумовлений конституційним правом громадян України, досліджено особливості соціального 

захисту вимушено переміщених осіб в Україні, виявлено та конкретизовано видові форми 

соціального захисту вимушено переміщених осіб в Україні. 

Ключові слова: вимушено переміщені особи, соціальний захист, соціальне забезпечення, 

соціальна допомога, соціальне страхування, соціальні послуги. 

 

На сучасному етапі суспільно-політичного устрою захист прав і свобод своїх громадян як 

у державі, так і за її межами при будь-яких зовнішньополітичних, соціально-економічних або 

інших обставинах, незалежно від місця проживання громадян гарантується Конституцією 

України [8]. Слід зазначити, станом на 07.08.2017 рік, за даними Міністерства соціальної 

політики в Україні взято на облік в обсязі 1586439 переселенців. Порівнюючи з офіційними 

даними за 29.08.2016 р. у період якого на обліку перебувало 1705363 переселенців, як бачимо за 

вказаний період кількість переселенців зменшилася, і у більшій мірі це відбувається зогляду на 

проблеми соціального захисту, зокрема нової реєстрації та суттєвого порушення прав ВПО. 

Соціальний захист населення обумовлюється конституційним правом громадян України, 

він набуває важливого значення за умов фінансової нестабільності в Україні та наявності 

демографічних проблем і проблем переселення населення за умов нових змін у суспільному 

устрої країни [4; 12]. Слід зауважити, що метою соціального захисту є забезпечення рівня 

життя непрацездатних громадян, не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого 

державою та попередження соціальної напруженості в суспільстві, яка може бути зумовлена 

майновою, расовою, культурною, релігійною чи соціальною нерівністю; підтримання 

стабільності в суспільстві, тобто попередження виникнення соціальної напруги, яка виникає у 

зв’язку з майновою, расовою, культурною, соціальною нерівністю. 

З огляду на констатацію даної мети, ми можемо означити, що соціальний захист 

населення в Україні на сучасному етапі виступає: засобом забеспечення стабільності, злагоди, 

підтримки у суспільстві в нестабільний період; комплексом організаційно-правових та 

економічних заходів, спрямованих на забезпечення життя, здоров’я та добробуту населення; 

заходами матеріальної підтримки конкрето визначених категорій населення, особам та сім’ям з 

боку держави; система заходів, що пов’язані із задоволенням певних потреб людей які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

Дані твердження підтверджується і статтею 46 Конституції України, у якій зазначається, 

що «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом» [4]. 

Певні наукові напрацювання в галузі дослідження соціального захисту злоблені як 

вітчизняними й зарубіжними вченими та фахівцями, зокрема А. Александрова, А. Базилюк, Н. 

Борецька, Л.Вернигора, В. Волик, Д. Галлагер, Л. Головко, Л. Дідковська, Б. Зайчук, О. Іванова, 

І. Калачова, В. Кириленко, Е. Лібанова, М. Ліборакіна, Б. Надточій, В. Скуратівський, М. 

Ганслі Теренс, Й. Хендшель, П. Таундсен, Ю. Шклярський та багато інших.  

Мета дослідження – проаналізувати особливості соціального захисту вимушено 

переміщених осіб в Україні та конкретизувати його видові форми. 
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Аналізуючи сутність соціального захисту як наукової категорії, слід звернути увагу на 

думку О. Іванова [3, с. 62]. Науковець вказує, що соціальний захист слід розглядати у 

широкому та вузькому розумінні.  

У вузькому розумінні соціальний захист – це сукупність дій, спрямованих на надання 

допомоги під час життєвих криз. В цьому розумінні соціальний захист співпадає з поняттям 

«соціальне забезпечення» – система допомоги, що має на меті підтримку рівня доходів.  

У широкому розумінні соціальний захист – певні види колективного забезпечення, що 

мають на меті підтримку добробуту та людей і включають у себе, окрім допомоги у скрутних 

життєвих обставинах, також запровадження превентивних механізмів, спрямованих на те, щоб 

запобігти виникненню таких ситуацій. Таким чином, у широкому розумінні соціальний захист 

включає в себе соціальне страхування, соціальну допомогу та соціальні гарантії [3, с. 64]. 

У контексті нашого наукового дослідження, ми погоджуємося з думкою Л. Дідківської, 

Л. Головко, які зазначають, що «Соціальний захист населення – державна підтримка певних 

категорій населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, 

забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової, матеріальної 

допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам населення), а також створення 

соціальних гарантій для економічно активної частини населення, забезпечення прийнятних для 

країни умов життя та праці громадян, у тому числі через установлення соціальних 

стандартів» [1].  

У проекті Соціального кодексу України також подається чітке та грунтовне визначення 

соціального захисту, який визначається як система державного гарантування прав громадян 

України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

стаpocтi та інших випадках, передбачених законодавством України [12]. 

Дещо інші аспекти соціального захисту розглядаються у навчальному словнику-

довіднику з соціології [10, с. 125, с. 131]. Соціальний захист – одна з умов реальності правового 

статусу особистості в державі, яка передбачає конституційні повноваження громадян з захисту 

їх прав та свобод. Основні конституційні повноваження громадян України закріплені 

Декларацією прав і свобод людини і громадянина та Конституцією України. 

Таким чином, не дивлячись на різні точки зору щодо розуміння категорії «соціальний 

захист», можна зробити загальний висновок, що їх об’єднує те, що під соціальним захистом 

розуміється лише той обсяг соціальних гарантій, що надається безпосередньо державою. Окрім 

того зазначені вище визначення покликані визначати рівень та шляхи створення умов для 

гарантованої державою соціальної захищеності громадян у складних житєвих обставинах.  

Досліджуючи проблему соціального захисту внутрішньо вимушено переміщених осіб в 

Україні необхідно опиратися на положення Конституції України, норми законодавства, 

міжнародно-правові норми, довідкову та енциклопедичну літературу, іноземні джерела, 

світовий досвід соціального розвитку. Слід звернути увагу на те, що поняття соціального 

захисту населення є досить широким і охоплює практично всі верстви населення тією чи іншою 

мірою. 

Соціальний захист внутрішньо вимушено переміщених осіб в Україні – одна з умов 

реальності їх правового статусу в державі, яка передбачає конституційні повноваження 

громадян з захисту їх прав та свобод, адже усі конституційні повноваження громадян України 

закріплені Декларацією прав і свобод людини і громадянина та Конституцією України. 

Соціальне забезпечення – система заходів, що пов’язані із задоволенням певних потреб людей 

похилого віку, пенсіонерів, інвалідів, військовослужбовців, внутрішньо вимушено переміщених 

осіб, інвалідів. Ці заходи спрямовані на відновлення та збереження їх соціальних зв’язків і 

відносин, активну допомогу у здійсненні, захисті й охороні прав цих категорій людей. Основою 

соціального забезпечення є здійснення заходів щодо покращення пенсійного забезпечення, 

розвитку мережі соціальних установ, які надають соціальні послуги, соціальне обслуговування 

вразливих верств населення. 
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Ми притримуємося думки, що соціальний захист внутрішньо вимушено переміщених 

осіб в Україні варто розглядати як систему соціальних та правових відносин з управління в 

умовах наявних соціальних ризиків суспільства для ліквідації їх небажаних наслідків та 

забезпечення належного рівня життя людей. У контексті ситеми соціального захисту, 

соціальний ризик слід розуміти закріплену законодавством та визнану суспільством соціально 

значиму обставину об’єктивного характеру, з настанням якої громадяни можуть втратити 

тимчасово або назавжди засоби до існування чи потребують додаткового соціального 

забезпечення та не можуть самостійно їх уникнути. За змістом можна виділити такі основні 

соціальні ризики: непрацездатність, безробіття, втрата годувальника та малозабезпечення [6, 

с. 74-75]. 

Вагомою є думка авторів посібника «Право соціального забезпечення в Україні», П. 

Пилипенка, В. Бурака, С. Синчук, які стверджують, що соціальний ризик – це соціально 

значима обставина об’єктивного характеру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей) не 

здатні самостійно себе утримувати, а тому потребують додаткового матеріального захисту з 

боку держави [6, с. 188].  

Вагомим є те, що в контексті проблеми соціального захисту внутрішньо вимушено 

переміщених осіб в Україні, важливим є те, що соціальні ризики потребують закріплення у 

законодавстві саме як обставини, внаслідок настання яких особи (ВПО) потребують допомоги 

держави чи суспільства.  

У сучасних наукових дослідженнях під системою соціального захисту сьогодні 

розуміється сукупність законодавчо визначених економічних, соціальних, юридичних гарантій 

і прав, соціальних інститутів та установ, що забезпечують їх реалізацію та створюють умови 

для підтримки життєзабезпечення і діяльного існування різних соціальних верств і груп 

населення, передусім соціально вразливих [9, с. 45]. 

Ми погоджуємось з думкою авторів, які вважають за доцільне виділяти три видові 

складові соціального захисту населення: соціальне страхування, соціальне забезпечення та 

соціальну допомогу [5, с. 11]. Але вважаємо за доцільне в системі соціального захисту 

виокремити державну та недержавну складову та звертаючи увагу на рівень впливу соціальних 

ризиків на життя населення, на сьогодні на нашу думку система соціального захисту (ВПО): 

повинна об’єднувати наступні видові форми соціального захисту: соціальну допомогу, 

соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальні послуги. 

Переходячи до більш детального розгляду окремих видових форм соціального захисту 

вимушено внутрішньо переміщених осіб в Україні, можна визначити соціальну допомогу – це 

система заходів для покращення стану життєдіяльності ВПО, шляхом розгортання соціальних 

програм та забезпечення діяльності мережі відповідних соціальних закладів. При прийнятті 

рішення про соціальну допомогу враховується матеріальний стан вимушено переміщених осіб 

в Україні, які саме і отримують щомісячну адресну допомогу.  

Зокрема слід звернути увагу на те, що внутрішньо переміщені особи з інвалідністю у 

грудні 2017 року, отримають щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг у нових розмірах! 

У зв’язку зі змінами від 13.09.2017 до Порядку надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 р. № 505, департаментом соціального захисту населення у листопаді був 

здійснений перерахунок розмірів грошової допомоги особам з інвалідністю І та ІІ групи та 

дітям з інвалідністю внутрішньо переміщеним особам з 16.09.2017 року. Також слід зазначити, 

що з 01.12.2017 року відбувся масовий перерахунок зазначеної допомоги у зв’язку з 

підвищенням розмірів соціальних стандартів і гарантій для населення. 

Таким чином, розміри адресної соціальної допомоги на сучасному етапі у кінці 2017 року 

становитимуть: для переміщених осіб з інвалідністю І групи та дітям-інвалідам 

виплачуватиметься допомога у розмірі 1784.90 грн. на місяць (130 % прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність); для осіб з інвалідністю ІІ групи інвалідам 
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виплачуватиметься соціальна допомога у розмірі 1578.95 грн. на місяць (115 % прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність); для осіб з інвалідністю ІІІ групи розмір 

допомоги не змінився та становить 1373 грн. на місяць (100% прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність) [11]. 

Слід наголосити, що соціальне забезпечення як окрема видова форма соціального захисту 

населення являє собою систему виплат держави, що здійснюються на принципово інших 

засадах, і перш за все, без попередніх внесків (як це має місце у разі соціального страхування) 

та без огляду на потребу в цих коштах їх отримувача (як це відбувається при наданні соціальної 

допомоги). Право на соціального забезпечення ВПО закріплюється також в статті 7 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» для взятої на облік 

внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тим- 

часовою втратою працездатності, від нещасного випадку на ви- робництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг 

здійснюється від повідно до законодавства України [2]. Законодавчо окремі аспекти 

соціального забезпечення вимушено внутрішньо переміщених осіб регламентуються такими 

розпорядженями та постановами Кабінету Міністрів України: Постановою Кабінету Міністрів 

України № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»; 

Постановою Кабінету Міністрів України № 535 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам»; розпорядженням 

Кабінету Міністрів України № 588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції»; Постановою Кабінету Міністрів України № 68 «Про затвердження Порядку 

перерахування міжбюджетних трансферів за місцевими бюджетами у населених пунктах 

Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної 

операції, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення»; Постановою Кабінету 

Міністрів України № 213 «Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися 

з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя»; Постановою Кабінету Міністрів України № 

365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». 

Соціальне страхування як видова форму соціального захисту вимушено внутрішньо 

переміщених осіб в Україні являє собою систему майбутньої потреби зайнятого населення, 

визначеної законодавчо і врахованої на загальному рівні без огляду на заробітки, яке 

здійснюється за рахунок страхових внесків підприємств, працівників та дотацій з бюджету. 

Зауважимо, що соціальне страхування ВПО повинно визначатися тим, що хоча внески в 

основному і залежать від заробітку, виплати, навпаки, зумовлюються потребою, яка не має 

стосунку до заробітку.  

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» № 1706-VII від 20.10.2014 внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої 

території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та 

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду 

соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування. 

Визначаючи соціальні послуги як видову форму соціального захисту вимушено 

внутрішньо переміщених осіб слід означити, що поняття «соціальні послуги» має досить 

широкий спектр розуміння та використання. Наприклад, даним терміном користуються для 

позначення усіх видів послуг, що мають на меті задоволення будь-яких соціальних потреб 

суспільства. До їх переліку належать освітні, медичні, оздоровчі, туристичні послуги, послуги 

ЖКГ, готельного бізнесу тощо. Окрім того, соціальні послуги - це комплекс правових, 

економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, 

спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих 
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обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх 

життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя [7, с. 1]. 

Як зазначається у законі, можуть надаватися такі види соціальних послуг [7, с. 5]:  

- соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим 

інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, 

здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка 

медикаментів тощо;  

- психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров'я та 

поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, 

спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості з метою її 

психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;  

- соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і 

потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального 

навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та 

художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських 

організацій, заінтересованих осіб;  

- соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку 

можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення 

профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;  

- соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної 

чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;  

- юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 

захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння 

застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються 

до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, 

захист прав та інтересів особи тощо);  

- послуги з працевлаштування – пошук підходящої роботи, сприяння у працевлаштуванні 

та соціальне супроводження працевлаштованої особи;  

- послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями – 

комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на створення 

сприятливих умов для реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку, освіту, 

зайнятість;  

- інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної 

життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх 

знань (просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та 

види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних 

проблем (рекламно-пропагандистські послуги);  

- інші соціальні послуги [7, с. 6]. 

Окремі аспекти надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам 

регламентуються у Законі України «Про гуманітарну допомогу»; Постанові Кабінету Міністрів 

України № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, 

соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на 

період до 2017 року»; Постанові Кабінету Міністрів України № 79 «Деякі питання оформлення 

і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної операції»; Постанові Кабінету Міністрів 

України № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, 

соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на 

період до 2017 року»; Постанові Кабінету Міністрів України № 505 «Про затвердження 

Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 
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роки»; Постанова Кабінету Міністрів України № 21 «Про затвердження Порядку надання 

гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей»; Постанова 

Кабінету Міністрів України № 566 «Питання митного оформлення вантажів гуманітарної 

допомоги». 

Загалом, соціальний захист вимушено внутрішньо переміщених осіб в Україні – це 

багаторівнева система економічних, соціальних та правових відносин по управлінню 

соціальними ризиками в які потрапила дана категорія населення України, націлена на 

забезпечення: вдосконалення нормативно-правової бази соціального захисту ВПО; надання 

адресного характеру соціального захисту; забезпечення соціальної підтримки та страхування; 

наданні соціальної допомоги у наданні належного рівня життєдіяльності ВПО. Отже, 

соціальний захист вимушено переміщених осіб визначається такими видовими формами: 

соціальним забезпеченням, соціальною допомогою, соціальним страхуванням, соціальними 

послугами. 
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ПРАВО, ІНДУСТРІЯ МОДИ І ЗВИЧАЙ ІХ СПІВВІДНОШЕННЯ 

 

У статті досліджено, те, що сучасний розвиток індустрії моди змусило по-новому 

поглянути на проблеми співвідношення права, моди і звичаю. У запропонованій статті для 

дослідження поставлені питання, пов'язані з визначенням впливу звичаю, права на індустрії 

моди, їх оригінальність і необхідність для індустрії моди, вплив моди, відмінності і схожість 

моди і звичаю. Особливу увагу приділено моді і звичаю, їх взаємозв'язку, вплив і різниці, що 

складається з практиці, яка дозволяє виявити специфічні особливості звичаю в світі моди і 

говорити про перспективи впровадження моди в право. 

Ключові слова: мода, звичай, право, індустрія моди. 

 

У науковій літературі практично відсутні великі роботи, пов'язані з «модним правом», 

оскільки в українській юридичній науці звичай типово досліджується як правовий інститут в 

рамках галузевих правових дисциплін окремо від модної індустрії. За допомогою теми про 

співвідношення права, звичаю в індустрії моди, хочеться висловити думки про співвідношення 

держави, права і громадянського суспільства, його членів, про соціальні, моральні і правові 

проблеми, що виникають в суспільстві. 
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Теоретичну основу дослідження склали наукові праці в області теорії права і галузевих 

юридичних наук, зокрема роботи таких вчених, як: С.С. Алексєєв, В.Д. Ардашкін, Б.Т. Базилев, 

М.І. Байтін, С.Н. Братусь, Н.В. Вітрук, А.М. Вітченко, І.А. Галаган, В.І. Гойман, Ю.І. Гревцов, 

В.М. Горшенев, І.Я. Дюрягин, С.Н. Кожевников, С.А. Комаров, В.П. Казимирчук, В.Н. 

Кудрявцев, Н.М. Карпачова, О.А. Красавічков, В.В. Лазарєв, Д.А. Липинський, О.Е. Лейст, Н.С. 

Малєїн, А.В. Малько, В.М. Манохин, Н.І. Матузов, А.С. Мордовець, П.Є. Недбайло, В.Б. 

Ісаков, В.Н. Протасов, В.С. Прохоров, Ю.С. Решетов, І.С., М.С. Строгович, М.Х. Фарукшин, 

Ф.Н. Фаткуллин, П.А. Фефелов, Р.Л. Хачатуров, Р.О. Халфина, Є.В Халіпова, В.А. Шабалін та 

ін. 

Метою статті є комплексне теоретико-правове дослідження юридичної природи звичаю 

для індустрії моди, його вплив, а також дослідження проблемних питань понятійно – 

категорійного апарату в теорії та практиці. 

Існувала мода завжди і скрізь або ж вона становить належність тільки певних історичних 

епох і культурних ареалів? Які внемодні або антимодні форми правового регулювання? 

Перерахуємо деякі характерні риси тих систем, в яких діє мода. Динамічність: суспільство 

прагне до змін, здійснює їх, володіє достатньо високим інноваційним потенціалом. Відкритість: 

суспільство прагне до різноманітних контактів з іншими товариствами, здійснює їх, володіє 

розвиненими засобами і каналами комунікації. Надмірність: у суспільстві існує розвинена 

система тиражування матеріальних і культурних благ, деяка надмірність різноманітних і 

конкуруючих між собою культурних зразків, з яких може здійснюватися вибір індивідами, 

групами або масами (групами груп). Соціальна диференціація і мобільність: суспільство 

неоднорідне в соціальному відношенні, воно розділене на різні класи та інші соціальні групи. 

Однак на відміну від станів або каст ці групи не розділені між собою нездоланними бар'єрами, 

вони можуть наслідувати один одному, позичати один в одного культурні зразки, у них існує 

мобільність: вертикальна (перехід індивідів з однієї групи в іншу з підвищенням або 

пониженням соціального становища) і горизонтальна (перехід індивідів з групи в групу із 

збереженням колишнього соціального положення). 

Відповідно мода відсутня в суспільствах які є: статичним, закритими, зі строго 

обмеженим набором благ та культурних зразків, соціально однорідними або, навпаки, жорстоко 

з фіксованою ієрархією соціальних груп (касти, стани), між якими не може проводитися 

вільний обмін індивідами і культурними зразками. 

Кожен тип суспільства породжує відповідні йому форми правової регуляції, тобто такі 

форми, які сприяють збереженню, зміцненню і розвитку його базових рис. Звичай в 

традиційних суспільствах – універсальна форма соціальної регуляції. У цих статичних і 

закритих суспільствах він грає таку ж регулятивну роль, як у товариствах динамічних і 

відкритих (званих умовно сучасними) відіграє мода. 

Проаналізовано, історично мода зросла зі звичаю, та ще Адам Сміт порівнював ці два 

регулятори між собою. Але найбільше значення порівняльного аналізу моди і звичаю надавав 

французький соціолог і соціальний психолог Габріель Тард, висловив ряд глибоких і тонких 

зауважень щодо співвідношення цих двох явищ. В теорії Тарда не наслідування становить 

механізм засвоєння і поширення звичаю і моди, як це прийнято вважати, а, навпаки, звичай і 

мода суть змінюють один одного, засоби і форми наслідування. Пояснюється це тим, що 

французький вчений вважав наслідування основним прогресом, мають універсальне 

значення [1]. 

Термін «звичай» нерідко ототожнюється з термінами «традиція» і «обряд» («ритуал»). 

Однак якщо прагнути до точності в термінології, то важливо мати на увазі, що ми маємо тут 

справу з різними поняттями. Традиція охоплює набагато більший коло соціальних явищ, в тій 

чи іншій мірі вона поширюється на всі товариства та сфери соціального життя. Сфера же дії 

звичаю значно вужче: він становить лише найбільш жорстку і неухильну реалізацію 

традиційних приписів. 

Ритуал – це різновид звичаю, виступає тільки як символічне вираження певних 

соціальних відносин. Але крім цих «ритуальних» звичаїв існують і такі, які служать засобом 
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практичного використання і перетворення різних об'єктів. В цілому символічне («ритуальне») і 

утилітарно-практичне початку в звичаї тісно переплітаються між собою. 

Проаналізуемо, що ж спільного між звичаєм і модою? Насамперед, це, звичайно, їх 

регулятивна роль, той факт, що для відповідних типів суспільства вони виступають як 

механізми соціальної регуляції поведінки. І звичай, і мода являють собою якісь способи, 

правила поведінки, бажані (соціальні цінності), з однієї сторони, обов'язкові (соціальні норми) 

– з іншого. 

Ціннісно-нормативна природа обох цих регуляторів зумовлює і таку їх властивість, як 

загальноприйнятість. Правда, в звичаї ця загальноприйнятість є повсюдною, яка охоплює всіх 

членів суспільства (групи) одночасно, а в моді - неповною і неодночасною, оскільки в кожен 

даний момент до певного модного стандарту підключена тільки частина учасників моди. І в 

звичаїї і в моді нерідко має місце висока ступінь інтеріоризації соціальних норм і цінностей, які 

внаслідок цього не відчуваються індивідами як щось зовнішнє. Як звичай, так і мода в тій чи 

іншій мірі породжують стандартний стереотипний характер культурних зразків [2]. 

І все ж між звичаєм і модою більше відмінностей, ніж подібностей. Якщо в моді одна з 

головних цінностей – сучасність, то звичай, який за визначенням сприйнятий у попередніх 

поколінь, головне - це минуле. Звідси поширений мотив поведінки в традиційних суспільствах, 

часто фіксується етнографами: «Наші предки завжди так робили». Заповіти предків, реальних і 

міфічних, служать постійним орієнтиром і еталоном для традиційного поведінки, а соціальний 

контроль здійснюється як би з минулого. На відміну від моди в минуле переноситься тягар 

вибору і відповідальності за ті чи інші акти й еталони поведінки. Звідси ж і провідна роль 

старшого покоління, поширеність геронтократії в традиційних суспільствах; адже люди 

похилого віку – живе втілення минулого і зразок для майбутнього. Таке положення також 

контрастує з регулюванням за допомогою моди, при якій важливу роль у формуванні і 

поширенні культурних зразків грає молодь. 

З попередніх відмінностей випливає різниця, пов'язане із ставленням до інновацій. Якщо 

в моді відбувається постійна зміна культурних зразків (хоча зміни не обов'язково носять 

радикальний характер), то звичаєм, як уже зазначалося, притаманне негативне ставлення до 

інновацій. У моді, підкреслимо ще раз, внаслідок зміни модних стандартів час носить 

перервний, дискретний характер. У звичаї, навпаки, час безпереривно, континуально, так як 

культурний зразок, який виступає як канон, постійно відтворюється в незмінному вигляді. 

Цінності універсальності, притаманні моді, якій протистоїть цінність соціокультурної 

замкнутості, властивої звичаєм. Звідси різке і однозначне протиставлення понять «ми» і 

«вони», «своє» і «чуже» при регулюванні за допомогою звичаю і нечіткість такого 

протиставлення при регуляції модою. 

Узагальнюючи ці та подібні факти, відомий французький учений Л. Леві-Брюль писав: 

«Незначний на вид нововведення відкриває доступ небезпек, воно може розв'язати ворожі сили, 

викликати загибель самого новатора і тих, хто з ним пов'язаний» [3].
 

Зміни, скажімо, у античнім чи середньовічнім одязі, нерідко позначаються як «мода», 

далеко не завжди базувалися на таких найважливіших первинних цінностях моди, як сучасність 

та універсальність. Найчастіше це були свого роду уніформи, одночасно і часто змінювані 

знаттю, наслідують монарха, його фаворитам або фавориткам з метою висловити свою 

відданість, а іноді просто підкорюються монаршої волі. Такі первинні цінності моди, як гра і 

демонстративність, присутні в цих змінах, але в дуже обмежених рамках соціокультурного 

простору і часу [4]. 

У відомому сенсі критика моди виникла раніше самої моди. Так, нормандський хроніст 

Ордерик Віталій (1075-1142) журився з приводу «безумств моди» в його час: «Старий звичай 

майже повністю вироджений новими вигадками» [5]. 

Але, якщо мода на початку нового часу починає впливати на деякі фрагменти і вищі 

верстви європейських суспільств, країни Сходу і в цей час продовжують цілком жити під 

владою звичаю. Так було в Індії, Японії, Китаї, Туреччині та багатьох інших країнах Азії і 

Африки. Одяг, не кажучи вже про більш консервативних елементах культури, підпорядкована 
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звичаєм і вільна від впливу моди. Дипломат і сходознавець Мураджа д Оссон (1740-1807) у 

своїй «Загальній картині Оттоманської імперії свідчив: "Моди, котрі суть тиран європейських 

жінок, майже не хвилюють цього пів на Сході: там майже завжди одна і та ж зачіска, той самий 

покрій одягу, той же вид тканини» [6]. 

На зміну звичаю в якості регулятора багатьох сторін повсякденної життєдіяльності 

приходить мода. Однак, що для виконання функцій, життєво важливих для соціального 

організму, моди аж ніяк не достатньо. Необхідний набагато більш потужний, ніж мода, 

регулятивний механізм, здатний забезпечувати цілісність, наступність і зміни в сучасних 

соціальних системах. І в той же час він повинен бути більш гнучким, рухливим і 

універсальним, ніж звичай. Таким механізмом є соціальний інститут. Саме він в сучасних 

суспільствах виступає в якості головного замінника звичаю. 

Правда, соціальні інститути, подібно моді, також історично виникають із звичаю, і багато 

з них носять традиційний характер. Етнографи нерідко самі звичаї розглядають як соціальні 

інститути, наприклад, інститути спорідненості, наслідування і т. п. До того ж існує безліч 

перехідних форм між звичаями та інститутами, наприклад, норми так званого звичайного 

права: звичаї, юридично оформлені, кодифіковані й систематизовані (скажімо, індійські 

«Закони Ману», «Салічна правда» у древніх германців або «Руська правда» у давніх слов'ян). 

У моді інституціональні аспекти підпорядковані стихійно і формуються тенденціям 

соціокультурної інновації та масового відбору конкуруючих культурних зразків. 

Самоорганізація в цілому домінує над організацією, підпорядковує її собі. Окремі підсистеми 

моди можуть інституціоналізуватися і організовуватися, проте вся вона в цілому вислизає з-під 

влади кожної з них. 

Хоча мода найтіснішим чином переплітається з інститутами економіки, права та іншими, 

вона все ж автономна по відношенню до них, і численні спроби підпорядкувати її, не 

підкоряючись їй, закінчувалися провалом. Те ж саме ще більшою мірою відноситься до 

інститутів влади: навіть деспотичні і люті правителі, оголосили війну моді, не могли здобути 

перемогу над нею, якщо в суспільстві існували хоча б мінімальні умови для її існування. 

Соціальні інститути – економічні, політичні, моральні, освітні та інші – грають у 

сучасному суспільстві головну роль. Саме вони визначають схожість і відмінності, зміст 

«зовнішніх» цінностей моди. Значення модних стандартів, їх інтерпретація і реальний вплив 

залежать від того, на яку інституціональне підґрунтя вони потраплять. 

А як же звичай в епоху панування соціальних інститутів, соціальних рухів і моди? Чи 

можна вважати, що сьогодні звичаї канули в небуття? На останнє запитання слід відповісти 

негативно. 

З одного боку, звичаї зміщуються з базового ціннісно-нормативного рівня культури на 

інструментальний рівень, реалізуючи ті приписи, які виходять з інститутів, соціальних рухів і 

моди, іноді включаючись у них безпосередньо. Тому одні і ті ж звичаї можуть бути і знаряддям 

революційних змін, і засобом збереження і реставрації віджилих соціальних форм залежно від 

того, яку систему інститутів вони включені. 

У той же час нерідко має місце і зворотний процес, коли під маскою сучасного інституту 

і новомодної соціальної символіки ховається архаїчний звичай. Подібні факти траплялися у ХХ 

ст. дуже часто в самих різних районах земної кулі. До них відносяться, наприклад, факти 

кастового поділу під виглядом профспілок в Індії, родоплемінні утворення у формі державно-

політичних в Африці, конфуціанські встановлення під соціалістичної оболонкою в 

маоцзедуновском Китаї, родові зв'язки, звичаї, хабарі під маскою партійно-державних і 

економічних відносин в колишньому СРСР у період «застою». 

Навіть в одязі, яку ми звикли, і не без підстави, вважати царством моди, звичай займає 

все ж важливе місце (до речі, слово «костюм» походить від латинського consuetudo – звичай). 

Базові культурні зразки в одязі, по суті, виступають в ролі звичаїв. Наприклад, фасони штанів 

змінюються під впливом моди, але саме по собі носіння штанів як таких – це звичай. 

Як вже зазначалося, селянство жило, насамперед, за звичаєм. Аж до ХХ століття домашнє 

начиння, одяг селянства в самих різних країнах значною мірою традиційні. Відомо, що навіть у 
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наш час, незважаючи на урбанізацію та руйнування, які довелося випробувати селі, вплив 

звичаїв у ній набагато сильніше, ніж у місті, а вплив моди слабкіше. Не дивно, що деякі 

письменники в нашій країні, що обґрунтовують перевагу сільського способу життя і селянської 

культури (самі живуть, однак, в місті), засуджують моду як таку і пов'язані з нею побутові речі, 

музику, танці і т. п. 

Або візьмемо, наприклад, армію. Взаємини у ній великою мірою будуються як на 

зафіксованих у статуті, так і на «позастатутних» звичаї. Військова уніформа, військові ритуали, 

включаючи словесні формули і жести, - все це регулюється звичаєм. Мода тут вважається в 

загальному недоречною і небажаною, чи йдеться про одяг, про зачіску або про інших явищах 

повсякденності. 

Область священного соціального життя – це, звичайно, перш за все, релігія. Вона ж – 

царство звичаю. Звідси традиційний архаїчний характер церковного вбрання, мови, музики. 

Звідси і традиційне неприйняття моди в різних релігіях, в тому числі в православ'ї. Ще в 

середині XIX століття невідомий церковний діяч архієпископ Амвросій (А.І Ключар) 

писав:«..Гірко стає боляче серцю, коли подивишся, які моральні спустошення виробляє у нас 

мода, які помилкові поняття вона підтримує, які пороки живить і плодить» [7, с. 23]. 

Тому вторгнення моди в цю область наштовхується на сильну протидію. Те, що по-

справжньому дорого людині як індивіду і соціального суті, не змінюється, подібно модним 

стандартам, і не може базуватися на таких внутрішніх цінностях моди, як, скажемо, гра або 

демонстративність. 

Сфера моди різко обмежується і у великих соціальних організаціях, які базуються на 

принципах формальної раціональності, корисності та ефективності. До них відносяться, 

зокрема, потужні промислові та торговельні підприємства, фірми і т. п. Значна частина 

діяльності цих організацій нерідко базується на звичаї. Виробляється певний фірмовий стиль, 

звеличується історія організації та особистості її засновників, впроваджуються особливого роду 

ритуали і свята, уніформа, гімн і т. д. Навіть в одязі вплив моди обмежується або засуджується. 

У відомій книзі американця Джона Моллоя «Одяг для успіху», що містить практичні поради в 

області ділового одягу, спеціальний розділ «Чому небезпечні дизайнери моди», присвячений 

негативного впливу моди на одяг ділової людини» [8]. Згідно Моллою, модний одяг потрібна 

тільки для відпочинку, але не для роботи. З його точки зору, причини небезпеки модного 

дизайну одягу складаються, по-перше, в римському походженні багатьох дизайнерів, 

переносять на американську грунт чужі стандарти, по-друге, у прив'язці інтересів дизайнерів до 

інтересів виробників одягу, прагнуть виколотити з споживача побільше грошей. 

Звичай - антипод моди, але це не значить, що сам він, як це вже зазначалося вище, не 

може наділятися модними значеннями, інакше кажучи, опинятися під владою моди. Це 

відноситься і до власне архаїчним, і до сучасних її різновидів.  

Навіть релігія, в принципі протилежна моді, може залучатися в орбіту модного 

поведінки. У наш час мода на релігію - явище не таке вже рідкісне, хоча, зрозуміло, поширення 

релігійності пов'язано з більш глибокими процесами. Звичайно, релігія не мода. Але мода 

здатна наділяти своїми значеннями різні цінності, в тому числі і релігійні. Зрозуміло, мотивація 

релігійної поведінки в цьому випадку істотно відмінна від тієї, де мода не присутній. 

Мода існувала не завжди і не скрізь: вона являє собою продукт історичного розвитку. 

Звичайно, інновації та запозичення в культурних зразках не могли не мати місце, так як 

людська, і особливо соціальна реальність відкрита до змін і обмінам по самій своїй природі, 

динамічною і живою. Звичайно, у всіх суспільствах так чи інакше культивувалися властиві моді 

цінності ігри і демонстративності. Звичайно, завжди і всюди знаходилися диваки і маніяки, 

честолюбці і заздрісники, творчі особистості і революціонери, відступники і злочинці, які 

вносили ті чи інші зміни в панівні зразки, які диктуються звичаєм. 

Деякі з цих форм становлять постійний соціокультурний фон, на якому мода може 

вплинути, а може і не вплинути. До них відносяться ті ж цінності ігри і демонстративності, 

присутні завжди і скрізь. Інші форми, що передують виникненню власне моди, становлять 

результат історичного розвитку. 
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Якщо раніше існували елементи моди в окремих елементах соціальної системи, то 

починаючи з XIX століття, існує система моди в соціальній системі. А в ХХ столітті мода стає 

одним із правових регуляторів поведінки широких верств населення індустріально розвинених 

і, певною мірою, країн. У відомому сенсі вона стає явищем планетарного масштабу. 

Не слід поспішати з прийнятими в теорії держави і права однозначними висновками 

щодо вкрай обмеженою сфери застосування правових звичаїв як джерел права. Як зазначається 

у виданнях останніх років, в сучасній правовій науці відсутнє порівняння звичаю з модою; до 

того ж це питання ніколи не вивчався належним чином [9].
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Проведено аналіз джерел інформації та нормативно-правових актів з питань здійснення 

науково-теоретичного обґрунтування сутності медичного права та виявлено основні 

проблемні питання та шляхи запровадження в Україні медичного і фармацевтичного права як 

окремих галузей, що викладається у вищій школі неюридичного напрямку. За результатами 

дослідження щодо розвитку медичного й фармацевтичного права, сформульовано основні 

підходи стосовно відповідності законодавства загальновизнаним нормам міжнародного права. 

Запропоновано імплементацію положень законодавства у відповідності до європейського 

прогресивного досвіду. 

Ключові слова: медичне право, фармацевтичне право,нормативно-правові акти, правові 

дисципліни, вищі навчальні заклади, здобувачі вищої освіти. 

 

У сучасних умовах реформування системи освіти України, набула актуальності проблема 

профпідготовки фахівців неюридичного напрямку медико-правовим дисциплінам. Її 

розв’язання полягає у відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості 

зарубіжного досвіду, утіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у 

ВНЗ. У цьому процесі особливої актуальності та великого значення набувають методика, 

методи, технології та техніки викладання правових дисциплін у вищій школі неюридичного 

напрямку. 

З огляду на зазначене, питання юридичного забезпечення медичної і фармацевтичної 

діяльності в Україні, набуває особливої актуальності. Це передусім пов’язано з активним 

розвитком приватної медичної практики, запровадженням добровільного медичного 
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страхування та розробкою нормативно-правової бази щодо введення загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування, використанням новітніх досягнень медичної й 

фармацевтичної науки, удосконаленням управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я 

тощо.  

Мета і завдання роботи полягають у: проведенні аналізу джерел інформації та 

нормативно-правових актів з питань здійснення науково-теоретичного обґрунтування сутності 

медичного права і з подальшим виявленням основних проблемних питань та шляхів 

запровадження в Україні медичного і фармацевтичного права як окремих галузей, що 

викладається у вищій школі; розгляді проблем та шляхів вирішення питань стосовно 

особливостей впровадження медико-правових дисциплін у вищій школі неюридичного 

напрямку.  

Загальновідомо, що рівень професійної підготовки майбутньогоспеціаліста залежить від 

набуття ним у вузі широкогообсягу знань з різних навчальних курсів та дисциплін. Неможливо 

заперечувати, що оволодіння достатнім обсягом правових знань є найпріоритетнішим 

напрямком у формуванні правової свідомості студентської молоді – нашого майбутнього.  

Однак,як свідчить здійснений нами змістовий аналіз основних законодавчих актів – 

Конституції України (1996), Основ законодавства України про охорону здоров’я (Основи 

законодавства України про охорону здоров’я, 1993) [1] та Проекту Закону про внесення змін до 

Основ законодавства України про охорону здоров’я, які регулюють вирішення медичних справ 

в Україні, а також вивчення низки наукових праць українських авторів зазначимо, що ключові 

фактори, які й обумовлюють потребу українського суспільства у знаннях у сфері юридичного 

забезпечення діяльності у сфері охорони здоров’я, серед яких виокремимо такі: 

- збільшення кількості нормативно-правових актів системи охорони здоров’я України; 

- потреби практичної діяльності закладів охорони здоров’я, де найчастіше й виникають 

проблеми медико-правового характеру; 

- запити юридичної практики, які свідчать про збільшення значення спеціальних знань, 

пов’язаних з особливостями правового регулювання медичної діяльності; 

- підвищення рівня правової грамотності населення у сфері отримання медичних послуг, 

що проявляється й збільшенням кількості скарг та позовних вимог у випадку надання медичної 

допомоги незадовільної якості. 

Результати наукових досліджень вітчизняних вчених вказують на надзвичайно великий 

обсяг в охороні здоров’я України нормативно-правових документів. Так, українські дослідники, 

В. М. Третьяков і Е. Ю. Махмудов справедливо стверджують, що більшу частину нормативного 

масиву вітчизняної системи охорони здоров’я становлять підзаконні акти, що свідчить про 

слабкість, невизначеність і, що найгірше, нестабільність правового стану галузі, яку ці 

нормативно-правові акти регламентують. Вказані вище автори підкреслюють, а ми поділяємо їх 

думку, що наявність великої кількості нормативного масиву у сфері охорони здоров’я України 

призводить до того, що регламентуючі норми нерідко суперечать одна одній, що в свою чергу 

ускладнює їх практичне застосування [2]. 

Вагомою є думка С. О. Козуліної, яка стверджує, що в умовах побудови в Україні 

правової держави та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського 

Союзу й інтегрування медичної освіти України в єдиний Європейський освітній простір, не 

можна недооцінювати місце та значення правового навчання у системі вищої медичної та 

фармацевтичної освіти [3]. 

Поряд із цим, варто зазначити, що медичне законодавство має свої специфічні 

особливості. За результатами наукового узагальнення сучасних підходів щодо розвитку 

медичного права, сформульовано основні завдання стосовно підходів до галузевого 

законодавства та методологічні принципи, які базуються на концептуальних основах, що мають 

передбачати: 

- забезпечення наукової обґрунтованості законотворення, що досягається їх 

розробленням на основі загальновизнаної парадигми розвитку галузі; 
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- верифікацію актів законодавства шляхом проведення експертизи на стадії підготовки 

проектів актів, аналізу впливу впровадження прийнятих актів та відстеження їх 

результативності; 

- законодавчого досвіду щодо розбудови національних систем охорони 

здоров’явідповідність законодавства загальновизнаним нормам міжнародного права, зокрема 

його адаптованість до європейського законодавства разом з урахуванням прогресивного 

зарубіжного; 

- системність та узгодженість, що досягається запровадженням комплексного підходу до 

розвитку законодавства з метою забезпечення його внутрішньої упорядкованості, певної 

послідовності у законотворчому процесі, взаємозв’язку законодавчих актів, органічного 

поєднання функціонального і галузевого методів нормативно-правового врегулювання; 

- релевантності до запитів врегулювання практики медичної діяльності, що досягається 

шляхом визначення її проблем та аналізу можливостей їх розв’язання законодавчим шляхом; 

- соціальної доцільності, що передбачає при формуванні законодавства орієнтацію на 

загальнолюдські цінності, врахування соціальних пріоритетів, зокрема покращання умов праці, 

розвиток людського потенціалу, створення додаткових робочих місць, забезпечення 

екологічної безпеки та рівноваги довкілля; 

- стабільність законодавства, що виключає хибну практику запровадження мораторію на 

певні норми медичного законодавства законами про Державний бюджет України; 

- прозорість законодавства, яка означає його інформаційну відкритість, прогнозованість, 

контрольованість на всіх його рівнях [4]. 

Вважаємо за доцільне зупинитися на важливому питанні, яке стосується недостатньої 

кількості спеціалістів, які б мали достатній рівень знань як у сфері юриспруденції, так і в 

медицині. Відомий дослідник в галузі медичного права проф. С. Г. Стеценко стверджує, що 

особливістю медичного права як навчальної дисципліни є її універсальний характер, оскільки 

вона одночасно логічно вбудовується в структуру як юридичної, так і медичної освіти. Серед 

основних обставин, в умовах яких відбувалося виникнення та розвиток медичного права як 

навчальної дисципліни, він виокремлює такі: 

- викладання медичного права в системі медичної та юридичної освіти; 

- відсутність упродовж тривалого часу якісно пророблених та науково обґрунтованих 

навчальних програм; 

- незначна кількість спеціалістів в галузі юридичного забезпечення медичної діяльності; 

- судово-медичний або організаційний ухили у викладанні медичного права для 

студентів-медиків; 

- відсутність комплексного підручника з медичного права [4]. 

Медичне право як галузь науки пов’язується з дослідженнями системних і окремих 

питань юридичного регулювання медичної діяльності. Виходячи з міждисциплінарного 

характеру медичного права, на переконання вже неодноразово цитованого вище С. Г. Стеценка, 

науку медичного права можна визначити як сукупність правових, медичних та інших поглядів, 

переконань та ідей, що розкривають основні положення та сутність медичного права, 

визначаючи розвиток даної галузі права в майбутньому. До основних завдань науки медичного 

права слід віднести: 

- вивчення вітчизняного медичного права; 

- дослідження особливостей передового зарубіжного досвіду в галузі юридичної 

регламентації медичної діяльності; 

- пошук правових шляхів удосконалення системи медичного страхування; 

- розробки в галузі оптимізації освітніх програм у сфері юридичної та медичної освіти; 

- дослідження в галузі історії правового регулювання медичної діяльності; 

- теоретико-методологічні аспекти медичного права; 

- вироблення пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавчої бази системи 

охорони здоров’я України тощо. 
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Варто зазначити, що навчальні та науково-дослідні програми в галузі медичного права, на 

наше глибоке переконання, повинні втілювати нові форми «навчання через дослідження», 

створюватися на основі міждисциплінарного підходу, зокрема медицини, права, історії та 

державного управління, а не використовувати традиційне розмежування дисциплін.  

Актуальність і своєчасність зазначеного підходу пояснюється передусім тим, що 

XXI століття має стати епохою наукового державного управління, що надасть суспільству 

можливість контролювати засоби існування шляхом систематичної організації не тільки 

економічних, соціальних, духовних, але й інших наявних ресурсів. А така стратегія в свою 

чергу мусить передбачати перехід до нової управлінської ідеології українського суспільства, в 

основі якої повинен лежати принцип верховенства права. 

Слід зауважити, що самостійно опанувати основні положення цих важливих 

законодавчих актів здобувачам вищої освіти самостійно неможливо. Однак необхідність їх 

обізнаності з основними законодавчими актами не можна заперечувати. Дійсно, з кожним 

роком збільшується кількість інформації у тому числі і в галузі права і саме тому самостійна 

робота є одним із головних резервів підвищення активності підготовки останніх. У свою чергу, 

викладач за невеликий обсяг часу невзмозі ні допомогти, ні проконтролювати належним чином 

самостійну роботу здобувачів вищої освіти. 

Якщо вести мову про викладання дисциплін «Правознавство» у вузах неюридичного 

напрямку, то слід нагадати, що у загальноосвітніх школах також має місце цей предмет. Але на 

відміну від загальноосвітньої школи у вузі даний предмет викладають, переважно, фахівці, які 

мають досвід практичної роботи і зможуть більш докладніше розглянути необхідні питання 

тем, вимогливіше ставитися до їх засвоєння здобувачами вищої освіти. У свою чергу, 

навчаючись у вищій школі молодь більш свідомо відноситься до необхідності знань про право і 

фактично повинна закріплювати і розширювати знання ізпредмету.  

Вищевказане призводить до висновку, що складовою вдосконалення правової освіти 

населення повинна стати перебудова системи вивчення правових дисциплін, яка, у першу 

чергу, пов’язується з активним впровадження у вищих навчальних закладах для здобувачів 

вищої освіти правових дисциплін у неюридичних ВУЗах, а також подальший розвиток 

законодавчої та нормативно-правової бази державного регулювання медичної діяльності, що є 

найважливішими напрямками державної політики України в галузі охорони здоров’я. Вагомим 

недоліком медичного законодавства є відсутність цілісної кодифікованої системи законів, що 

має врегулювати медичні правовідносини в Україні. 

Поряд із цим вконтексті даної проблематики подальшого дослідження потребують: 

теоретико-методологічні засади дослідження медичного праваїї роль і місце в системі правової 

та медичної науки і практики, питання гармонізації національного законодавства України у 

галузі охорони здоров’я з правовими стандартами Ради Європи та Європейського Союзу; 

механізми взаємодії органів управління та лікувально-профілактичних закладів державної 

охорони здоров’я України з приватними медичними підприємствами, об’єднаннями та 

кооперативами; правове регулювання діяльності відомчої медицини тощо.  

Враховуючи сучасні темпи глобалізації, вважаємо, що вивчення особливостей 

викладання правових дисциплін у вищій школі, повинно здійснюватися не лише для 

вітчизняних здобувачів вищої освіти-фармацевтів, а й для іноземних громадян.  
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СПІВПРАЦЯ З МВФ, ЯК ГОЛОВНИЙ МАКРОФІНАНСОВИЙ РИЗИК 2018 РОКУ 

 

Україна є членом Міжнародного валютного фонду з 3 вересня 1992 року після 

підписання Статуту МВФ. На сьогодні МВФ залишається і найбільшим кредитором України з 

перших років співпраці (1994 р. було здійснено перший транш). Загальний обсяг залучених за 

роки незалежності кредитів становить 29,5 млрд. дол. Україна постійно підписує різноманітні 

програми співпраці з МВФ, проте вимоги все далі стають жорсткішими, а взяті на себе 

зобов'язання щодо проведення реформ жодного разу повністю не були виконаними урядом 

України. 

Позитивними наслідками надання кредитних коштів МВФ у короткостроковій 

перспективі варто вважати досягнення поточних цілей, які обумовили нагальну потребу в 

кредиті. В технічному меморандумі України перед МВФ зазначено, що стабілізаційний кредит 

stand by буде спрямований на фінансування дворічної антикризової програми української 

влади. Це стабілізація банківського сектору, фінансування імпорту і забезпечення 

внутрішнього ринку необхідними товарами з метою недопущення зростання інфляції, 

збереження імпортозалежного вітчизняного виробництва, зменшення ажіотажного попиту на 

іноземну валюту, тощо [2;3]. Слід також зазначити, що надання кредитів МВФ сприяє 

стабілізації Індексу фінансового стресу, що суттєво впливає на розвиток економіки та темп 

зростання ВВП. Так, в 2017 році Індекс фінансового стресу знизився до докризових значень 

2013 року. 

Основним середньостроковим макроекономічним ризиком є відтермінування програми 

співпраці із МВФ. Без поновлення кредитування МВФ Україна може мати проблеми із 

рефінансуванням понад 20 млрд. боргів у іноземній валюті, сплата за якими повинна відбутися 

в 2018-2020 роках. Також з’являться нові фіскальні ризики. Першочерговим на сьогодні також 

стають середньострокові ризики для фінансової стабільності, пов’язані з суттєвим дефіцитом 

рахунку поточних операцій та значними виплатами зовнішнього державного боргу з 2019 року. 

Для їх усунення вкрай важливо продовжувати співпрацю з МВФ, відновити притік ПІІ та 

боргового капіталу із зовнішніх ринків. 

Актуальність програми МВФ залишається високою, зважаючи на значні 

середньострокові ризики, зумовлені суттєвими виплатами за державним зовнішнім боргом. 

Значні затримки із реалізацією пакету реформ та втрата динаміки співпраці із МВФ обмежить 

доступ держави на міжнародні ринки капіталу та унеможливить вчасне та повне 

обслуговування державного зовнішнього боргу. Це створить ризики нової хвилі девальвації 

гривні та втрати міжнародних резервів НБУ [1]. Порівнювати вплив чинників на результат 

можна також за допомогою середніх коефіцієнтів еластичності: зростання обсягів 

золотовалютних резервів НБУ на 1% призведе до збільшення обсягу позик на світових ринках 

на 0,17%; знецінення гривні на 1% спричинить зростання обсягу міжнародних кредитів на 
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0,68%; збільшення дефіциту державного бюджету України на 1% призведе до зростання обсягу 

зовнішніх запозичень на 0,33% [4]. 

Отже, цілеспрямоване та ефективне використання кредитів та технічної допомоги від 

МВФ сприятиме зростанню таких міжнародних рейтингів, як Moody's Investors Service та 

Standard & Poor's, що в подальшому дозволить збільшити обсяг інвестування та залучити нових 

інвесторів. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК НОВІТНІЙ ВИЯВ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Зараз складно знайти людину, принаймні молодшого покоління, не зареєстровану хоча б 

в одній соцмережі. Вони уже стали невід’ємним атрибутом нашого життя. Безумовно, 

діяльність у соціальних мережі стала новітнім виявом соціальної комунікації. 

Якщо говорити про стосунок діяльності у соціальних мережах до інформаційно-

комунікаційних технологій, то тут постає дилема: чи можуть бути соцмережі загалом, і дописи 

чи фото з них зокрема, джерелом інформації для журналіста? Професор Володимир Здоровега 

стверджував, що джерелом інформації у журналістиці є об’єктивна реальність [1, с. 87]. Звісно, 

дослідник жив у той час, коли про соцмережі ще не було мови. Проте наскільки об’єктивною є 

реальність там? Адже фактично дописувачі висловлюють свою суб’єктивну думку, 

відтворюють власну картину світу і транслюють її за допомогою дописів і репостів у 

соцмережах. На думку медіадослідника Георгія Почепцова, «якщо олігарх замовляє правду на 

своєму телеканалі, то проста людина може написати її в соціальній мережі. Читач, отримуючи 

різні правди, не в змозі їх зрозуміти, тому він створює з них свою власну» [4]. 

Діяльність у соціальних мережах можна назвати новітнім виявом соціальної комунікації 

ще й тому, що вона є джерелом знань. Дуже часто саме зі стрічки у «Фейсбуці» користувачі 

дізнаються найсвіжіші новини, а вже потім переходять на сайти ЗМІ. Але часто споживач читає 

суб’єктивну думку так званих «лідерів думок», блогерів. Вона завжди є суб’єктивною, на 

відміну від матеріалів медіа, де (в ідеалі) дотримано балансу думок. «У журналістиці не існує 

«незаконної практики», як у медицині. Можна бути досконалим «аматором» і час від часу 

писати у газету чи навіть стати видавцем самому собі» [2, с.11]. Тобто це є свідченням того, що 

в соціальних мережах панує плюралізм думок, і часто користувачу дуже легко у різних 

поглядах загубитися і складно сформувати власну думку.  

Ще одне свідчення того, що діяльність у соцмережах є новітнім виявом соціальної 

комунікації – численні флешмоби. Одним із найпотужніших можна назвати 

«#яНеБоюсьСказати». Його започаткувала у «Фейсбуці» українська журналістка Анастасія 

Мельниченко. «Під хештегом # яНеБоюсьСказати на своїй сторінці вона оприлюднила особисті 

історії та закликала друзів розповісти свої. Кілька днів український сегмент соцмережі 

лихоманило: тисячі жінок та чоловіків написали про насилля із яким їм доводилось 

зіштовхуватися у житті, більшість пригадали дитячі та підліткові випадки» [3]. Цей досвід з 

http://www.imf.org/
http://www.minfin.gov.ua/news/view/
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успішними масовими флешмобами у соціальних мережах засвідчує те, що користувачі 

почувають себе там спільнотою, знаходять друзів і говорі говорити щиро, часто те, що 

приховували роками, те, що не говорять у реальному світі своїм найближчим. Але діляться у 

дописах у соцмережах. Тобто останні уже замінили відверті зізнання у реальності, просто 

перенесли їх у віртуальний світ. 

Отже, на нашу думку, діяльність у соціальних мережах є новітнім виявом соціальної 

комунікацї, адже вони слугують джерелом інформації для журналістів, знань та нових думок – 

для користувачів, згуртовують людей, дозволяють бути щирими та плекають відчуття 

спільноти. Водночас варто критично ставитися до інформації із соцмереж, адже часто вона є 

неправдивою та маніпулятивною. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 

Особенности самосознания оказывают влияние на все аспекты поведения человека, 

детерминируя эмоциональные реакции и состояния, которые, в свою очередь, определяют 

уровень социально-бытовой адаптации. Проблематика самосознания, рассматривалась в трудах 

Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона в широком поле общефилософской 

парадигмы, в контексте развития личности, где самосознание определяется как сложное 

динамичное единство интеллектуального и аффективного знания о себе. Основы изучения 

проблемы самосознания в контексте влияния самосознания на регуляцию поведения, как 

отражения внутренней активности личности в украинской психологической школе, заложил 

П.Р. Чамата. Анализ научной литературы, в которой представлены концепции структуры 

самосознания, позволяет выделить несколько направлений, в зависимости от того, какой 

критерий стал основанием для той или иной концепции. 

Несмотря на то, что дискуссия о большей значимости влечений и инстинктивного 

поведения или разумно-нравственного начала в регуляции поведения человека, ведется уже 

многие годы, а оппоненты располагают достаточными фактами, убедительно 

подтверждающими и одну и другую точку зрения, этот вопрос, который в более широком 

контексте сводится к роли биологического и социального в человеке, не имеет решения, хотя 

весьма значим, в том числе для медицинской и коррекционной психологии и педагогики, так 

как обуславливает выбор методов терапии и коррекции. В зависимости от того, какой из 

уровней самосознания будет выбран в качестве «ведущего», предпочтение может быть отдано 

сугубо бихевиоральным методам, либо глубинной психотерапии, либо, опираясь на сохранные 

ресурсы личности, психолог, может попытаться выстроить достаточно высокий барьер из 

социально-ориентированных способов поведения, «вытесняющих» социально-неприемлемые, 

импульсивные проявления. На комплексный, находящийся в динамическом единстве характер 

взаимосвязей всех уровней указывает Е.Т. Соколова, отмечая наличие аффективно-

когнитивных взаимодействий при формировании представлений личности о своем «Я».  



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К И  1 8 ,  1 9  

 

 

 
143 

Иными словами, каждая индивидуальная поведенческая реакция, основывается на 

динамическом взаимодействии всех компонентов самосознания на различных уровнях, а также 

на множестве других факторов, как внешних, так и внутренних (условно-рефлекторное 

реагирование или «привычные паттерны», предыдущий опыт). При этом, почти всегда, 

сознание может предложить рациональное объяснение поведению, являющемуся результатом 

совокупности данных взаимодействий. В связи с этим, наиболее эффективным, представляется 

целостный подход, позволяющий с одной стороны учитывать физиологические факторы, 

оказывающие влияние на формирование самосознания личности в целом, и, в частности, 

ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, с другой – стремиться к 

выработке социально-приемлемых форм реагирования, через повышения уровня самосознания 

и формирования определенных личностных «стандартов». Сделать это, возможно только при 

условии признания «равноправия» всех компонентов или уровней структуры самосознания.  

Девиации в формировании самосознания ребенка гиперактивностью, обусловлены 

комплексом социальных и биологических факторов. Биологическим базисом девиаций 

самосознания детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, является 

дисфункция лобных долей, следствием которой является недостаточность произвольной 

регуляции высших психических функций и когнитивные нарушения, в результате чего 

формируется недостаточность уровня рефлексии и антиципации. Среди социальных факторов 

можно выделить нарушение микросоциальных отношений, негативную социальную реакцию 

на поведение ребенка, негативную оценку его личности со стороны социума, что способствует 

возникновению внутриличностного конфликта у данной категории детей и появлению 

неконструктивных защитных механизмов. В перспективе оценку степени сформированности 

различных компонентов самосознания, следует проводить на уровнях рефлексии и 

антиципации – учитывая как способность и готовность индивида обращаться к прошлому 

опыту, так и опираясь на прошлый опыт, разрабатывать план действий в аналогичных 

ситуациях. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ КУЛЬТУРИ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА-2020» 

 

У січні 2015 р. Указом Президента України було покладено початок реалізації стратегії 

сталого розвитку «Україна-2020». Держава сформулювала мету, склала дорожню карту, 

намітила першочергові пріоритети та стратегічні індикатори реалізації Стратегії до кінця 2020 

року. Для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні 

позиції у світі державою було визначено чотири вектори, а саме: вектор розвитку, вектор 

безпеки, вектор відповідальності та вектор гордості. 

Згідно із Стратегією вектор розвитку передбачає забезпечення сталого розвитку держави, 

проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. В омріяному 

майбутньому Україна має стати державою з сильною економікою та передовими інноваціями. 

Для цього, передусім, зазначено в Стратегії, необхідно відновити макроекономічну 

стабільність, забезпечити стійке зростання економіки, створити сприятливі умови для ведення 

господарської діяльності. Слід зазначити, що в сучасному світі подібні завдання можливо 

вирішити лише за допомогою сприяння розвиткові сфери нематеріального виробництва та 

розвитку ціннісної конкурентоспроможності. Людина, яка здатна генерувати ідеї і здійснювати 

інноваційну діяльність, виступає головним ресурсом розвитку сучасної держави. У сучасному 
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світі детермінанти конкурентоспроможності країн світу зміщуються в бік духовно-моральних 

орієнтирів. Таким чином, досягти мети забезпечення стійкого зростання економіки можливо 

лише за допомогою розвитку сфери культури та освіти, як детермінантів формування та 

розвитку духовно-моральних орієнтирів суспільства. 

Вектор безпеки передбачає, що Україна має стати державою, що здатна захистити свої 

кордони та забезпечити мир. Визначальною основою безпеки має також стати забезпечення 

неупередженого правосуддя, проведення очищення влади та забезпечення впровадження 

ефективних механізмів протидії корупції. Особливу увагу в Стратегії приділено безпеці життя 

та здоров'я людини, ефективності медицини, захищеності соціально вразливих верств 

населення, безпеці стану довкілля, харчових продуктів та промислових товарів. Слід зазначити, 

що вектор безпеки не акцентує увагу на соціокультурній безпеці, хоча серед основних напрямів 

державної політики з питань національної безпеки у соціальній та гуманітарній сферах в 

Україні зазначається охорона та відновлення духовного здоров'я людини. Занепад культурної 

сфери неминуче призведе до духовної деградації людини, що негативно вплине на розвиток 

трудового потенціалу України, стане причиною погіршення якості ділової етики та культури 

спілкування в соціально-економічному середовищі країни. Ігнорування розвитку культури 

призводить до занепаду суспільства, його ізольованості від решти цивілізованого світу. 

Високий рівень розвитку культури спроможний попередити громадянські війни, революції, 

зовнішні та внутрішні військові конфлікти, зростання рівня злочинності та потенційних загроз 

національній безпеці. 

Дорожня карта та першочергові пріоритети реалізації Стратегії передбачають проведення 

реформи державної політики у сфері культури. Нажаль, серед стратегічних індикаторів 

реалізації Стратегії згадується лише один критерій, який безпосередньо-пов'язаний зі сферою 

культури. Цей індикатор стосується розвитку сфери кіно. Ефективний та сталий економічний 

розвиток України неможливий без формування та впровадження стратегічної державної 

програми розвитку суб’єктів сфери культури, яку слід розглядати як важливий інструмент 

подолання кризовий явищ в економіці країни. Перебування сучасної сфери культури у 

кризовому стані потребує розробки та формування такої моделі управління всіма задіяними 

ресурсами, яка б ґрунтувалась на взаємній співпраці між органами державної законодавчої та 

виконавчої влади, громадськістю та, безпосередньо, суб’єктами сфери культури та освіти за 

підвищеною увагою з боку реалізаторів функцій державного регулювання економіки. 

 
Шандерик Юлія Любомирівна 

Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка 

 
Наукові тези публікуються за тематичним напрямком «Актуальні проблеми мистецтвознавства, культурології, філології» 

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 

(17 квітня 2018 р., м. Харків) 

 

ЖІНОЧІ ҐЕРДАНИ В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ ПОКУТТЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Крім поширеного на в сій території України намиста із натурального і штучних 

матеріалів – на Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, Поділлі в ХІХ-ХХ ст. побутували шийні 

прикраси з бісеру.  

Різнокольоровий бісер нанизували на шовкову або волосяну нитки, плели або ткали, 

утворюючи мальовничий геометричний, іноді рослинний орнамент. Бісерні прикраси могли 

бути у вигляді смуги або оплічча і мали свої локальні особливості за формою та способами 

плетіння, малюнком, колоритом вони гармонійно поєднувалися з вишиванкою. Від техніки 

нанизування (силення) бісеру на нитку або волосінь походить назва цих виробів – «селянки», 

«сильованки», «силенки», а від переплітання ниток між собою – «плетенки», «плетінки» 

[Рис. 1]. Ткані нашийні бісерні прикраси у вигляді досить вузької смуги називалися «гердани», 

«герданки», «гарди», «крайки», «ланцки», «драбинки», «рядки», «пубчики», «очко». Бойківські 
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нагрудні прикраси з бісеру – «міци», або «шлейки», були у вигляді двох смуг з’єднаних з 

переду. Візерунчаста шийна прикраса, виткана з бісеру, зустрічалася, крім західних областей 

України, в центральній частині і на сході [1, С. 197-200]. 

 

 
 

Рис.1. Ґердан 

 

На території етнографічного регіону Покуття з давна розповсюдженими були «ґердани», 

зокрема Володимир Шухевич писав «Ідучи у місто або за якою орудкою убирає молодша 

челядь на шию много рядів лискавок, пацьорок, хрещиків, поміж якими звичайно один 

більший; в около шиї перев’язує силянку або ґердан з дрібоньких пацьорок» [2, С. 149-150]. 

Бісер як і в минулому використовується чеський. Саме через Чехію бісерне мистецтво 

потрапило до Західної України і Карпат. Спочатку завозили бісер в дуже малій кількості, 

продавали його в невеликій кількості, і доступний він був лише для аристократії, та заможних 

людей. З бісеру плели різноманітні сітки низали торочки й рясна до головних уборів, 

виготовляли ґудзики й серги, ним вишивали. За цю роботу бралися лише талановиті 

вишивальниці, підкреслюючи розкіш золотого шитва. Згодом, ювелірним рукоділлям, почали 

захоплюватися все більше жінок. І наданий час не можливо встановити з якого моменту це 

мистецтво стало народним. Виготовлені з бісеру вироби мають притаманні лише їм орнамент, 

колорит, місцеві назви. Найпоширенішими були шийні та нагрудні прикраси з 

різнокольорового бісеру, у вигляді вузьких смужок, сплесканих ланцюжків, та заокруглених 

ажурних комірців. Для виготовлення прикрас з бісеру використовували прозорий і темний, 

фарфоровий і скляний, дрібний круглий бісер. На основі найстаріших зразків першої половини 

ХІХ ст. які знаходяться в музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Й. 

Кобринського, можна припускати, що найдавнішим способом їх виготовлення було плетіння 

нанизування – силення бісеру на волосінь (волос із кінського хвоста) або міцну нитку, кінчик. 

Для вироблення ґердану на Покутті використовували такі матеріали: нитка (біла або 

чорна), голка бісерна, бісер (чеський), мотузка, станок для плетіння ґерданів, та станок для 

виготовлення виробу. Орнамент і його колорит зазвичай узгоджувалися з вишивками Покуття 

на сорочках, символіка представлена стилістичними зображеннями квітів, за допомогою 

геометричних фігур. В ґерданах Покуття домінують червоний, чорний, білий, відтінки жовтого 

та зеленого кольорів. 

Отже ґердан як традиційна жіноча нагрудна прикраса був невід’ємною складовою 

жіночого вбрання і мав окрім естетичного призначення і оберегові функції. 
 

Література: 

1. Будзан А. Художні вироби з бісеру // Нар. творчість та етнографія. 1976. С. 197-200. 

2. Шухевич В. Гуцульщина. Перша часть. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1889. С. 149-150. 
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Федюк Галина Зиновіївна 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 
Наукові тези публікуються за тематичним напрямком «Актуальні питання педагогіки, психології, соціальних комунікацій» 

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 
(17 квітня 2018 р., м. Харків) 

 

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ 

ПРЕДМЕТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Реформування системи освіти в Україні актуалізує потребу формування вчителів нового 

типу, які органічно поєднують педагогічну діяльність із постійним саморозвитком і 

самовдосконаленням. У цьому контексті якісне оновлення підготовки вчителів природничих 

предметів передбачає розвиток їхньої педагогічної майстерності у системі післядипломної 

педагогічної освіти (ППО). Реалізація цієї функції ППО пов’язана з пошуками шляхів 

створення інноваційного науково-освітнього простору в системі підвищення кваліфікації та 

потребує якісного ресурсного зростання й оновлення професійно-педагогічного потенціалу 

вчителів через їхній творчий розвиток, вдосконалення методичної культури, підвищення рівня 

педагогічної майстерності.  

У наукових дослідженнях це поняття трактується як ідеал педагогічної діяльності, еталон 

ефективності педагогічної праці, домінантний складник педагогічної дії та ін. Педагогічна 

майстерність, як сукупність особистісних якостей учителя, виявляє його психолого-педагогічну 

підготовленість, здатність оптимально вирішувати професійні завдання, а також забезпечує 

самоорганізацію педагогічної діяльності на рефлексивній основі та прагнення постійно 

розвиватися і вдосконалювати педагогічну техніку [2, с. 151]. 

Організація розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів під час 

підвищення кваліфікації передбачає узгодження діяльності методистів загальноосвітніх 

навчальних закладів, методичної служби районних відділів освіти, курсів підвищення 

кваліфікації та самоосвіти викладачів. Ефективність цього процесу можливо забезпечити за 

допомогою: залучення вчителів природничих предметів до постійної самоосвіти; виявлення та 

розвитку їхніх творчих здібностей; мотивування до свідомого самостійного професійного й 

особистісного вдосконалення; усвідомлення слухачами курсів підвищення кваліфікації щодо 

необхідності розвитку педагогічної майстерності як чинника успішної професійно-педагогічної 

діяльності.  

Підвищення кваліфікації – це цілеспрямована, науково обґрунтована і спеціально 

організована діяльність із нарощування професійних компетенцій, серед яких однією з 

найважливіших є розвиток педагогічної майстерності учителів [1, с. 177]. Отже, курси 

підвищення кваліфікації мають забезпечити якісну підготовку вчителів природничих предметів 

відповідно до запитів суспільства та освітньої галузі шляхом формування у них потреби 

активного збагачення інтелектуального та духовного потенціалу, прагнення постійно 

підвищувати рівень педагогічної майстерності.  

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється шляхом методичної 

роботи в навчальному закладі та районних відділах освіти, а також планової післядипломної 

освіти (стажування, курси підвищення кваліфікації), самоосвіти. Узгодженість цих елементів 

забезпечує ефективний розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів та 

активно сприяє підвищенню їхньої мотивації до професійної діяльності, постійному 

особистісному та професійному самовдосконаленню, розкриттю творчого потенціалу.  

 
Література: 
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Наталія Оверко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 4. – С. 172–180. 

2. Руденко Л. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації / Лариса 
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СЦЕНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

По утверждению Г.Г. Дадамяна и А.Я. Рубинштейна, одной из основных культурно-

эстетических целей театра является «формирование и воспроизводство оптимальной (по 

критерию художественного развития) структуры аудитории». По распространенному 

определению, главная задача маркетинга культуры состоит в том, чтобы «определенное 

количество определенных людей привести к общению с определенным искусством». Таким 

образом, очевидно, что именно маркетинг служит достижению одной из главных задач театра. 

Маркетинг – прикладная наука на базе социологии – как в сфере промышленного производства, 

так и в культуре. Несмотря на то, что театр зиждется, как на двух китах, на художественном и 

управленческом процессах, редкий актер, да и режиссер, может исчерпывающе ответить, зачем 

вообще нужен администратор (или менеджер) в театре. Недаром появился ироничный афоризм: 

«Зал переполненный – заслуга художника, зал пустой – вина администраторов». О них 

вспоминают лишь тогда, когда они работают плохо, а лавры чаще всего достаются другим: 

актерам и режиссеру. 

Безусловно, Театр – это прежде всего великое искусство, с давними традициями и 

славной историей. Однако сама эта история свидетельствует в пользу того, что маркетинг (как 

бы он ни назывался и в каком бы виде ни существовал) всегда был предметом забот жрецов 

Мельпомены. Актерские труппы, колесившие по дорогам средневековой Европы, стремились 

обрести сиятельных покровителей, то есть, в современных терминах, занимались поиском 

спонсоров. В первом публичном русском театре, в середине XVIII столетия, по инициативе 

А.П.Сумарокова была опробована система распространения информации о предстоящих 

спектаклях – реклама в прессе, расклейка афиш и даже адресная рассылка, именуемая сегодня 

direct mail . Российские актеры прошлого века лично развозили билеты на свои бенефисы, то 

есть занимались адресной работой со зрителем и накоплением информационной базы, попутно 

формируя общественное мнение в преддверии премьер, то есть выполняли функции отдела PR. 

Открывший новую эру в российском театральном искусстве МХТ опирался в равной мере на 

новаторскую режиссуру и на жесткое профессиональное управление.  

Таким образом, театр всегда, во все времена был вынужден обменивать свое искусство на 

звонкую монету, и «сколько существует театр, столько существуют в нем различные формы 

маркетинга». Отличие дня сегодняшнего лишь в том, что внешние условия существования 

театра как искусства и как самостоятельной организации усложнились и требуют уже не 

интуитивного, а профессионального к себе отношения и подхода. Несмотря на всю специфику 

театра – как искусства, как творческой деятельности, – он способен перенять опыт управления 

и маневрирования на рынке у коммерческих структур. Более того – именно специфика театра 

как искусства, существующего лишь при наличии зрительского внимания, делает формулу 

маркетинга – «умения сделать предложение там и тогда, где и когда имеется высокая степень 

вероятности его принятия» особенно актуальной.  

Сложившиеся в XX веке традиции восприятия театра почти исключительно как 

спектакля и оценки искусства только как художественной ценности привели к тому, что 

театральный продукт воспринимается самими деятелями театра не как объемное и 

стереоскопическое явление, а, как правило, традиционно одномерно. Между тем, в 

современном мире он обрастает множеством социальных смысловых напластований, 

приобретая значимость для зрителя не только как явление искусства, но и как элемент моды, 

престижа, социального статуса, контекста определенного поведения, как способ проведения 

досуга, самопрезентации, просвещения и т.д. Соответственно, и подходы театральных 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К И  1 8 ,  1 9  

 

 

 
148 

менеджеров к различным запросам публики не могут быть одноплановыми. Таким образом, 

умение внятно сформулировать и развить набор идей, «добавляющих ценности» факту 

посещения театрального зала для разных сегментов аудитории входит сегодня в 

профессиональные обязанности театральных администраторов. 
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ 

РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інтенсифікація інтеграційних процесів у сучасній професійно-технічній освіті 

спрямована на реалізацію нової освітньої парадигми, формування у майбутніх фахівців цілісної 

системи знань і навичок, розвиток творчого потенціалу особистості.  

Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької 

діяльності передбачає набуття учнями інтегрованої професії. Це зумовлено тим, що за своєю 

специфікою ресторанне господарство наближене до торгівлі, а за класифікатором видів 

економічної діяльності (КВЕД) належить до секції Н «Діяльність готелів та ресторанів» [1, с. 3]. 

Особливість закладів ресторанного господарства полягає в тому, що вони водночас можуть 

здійснювати виробництво, торгівлю, а також надавати послуги. Під час професійної підготовки 

майстра ресторанного обслуговування у ВПУ цю специфіку майбутньої професійної діяльності 

слід обов’язково враховувати, що вимагає інтеграції структурних і змістовних компонентів 

освітнього процесу та актуалізує застосування інтегративного підходу. 

Психолого-педагогічні праці з проблем інтеграції в освіті переконують, що інтегративне 

навчання активізує пізнавальну діяльність майбутніх фахівців, підвищує ефективність 

сприйняття ними навчальної інформації та сприяє оптимізації освітнього процесу в цілому. 

Його впровадження в професійну підготовку передбачає аналіз професійного розвитку 

особистості у процесі навчання, перетворення традиційного змісту освіти та його спрямування 

на засвоєння інтегрованих знань [2, с. 26]. Ефективним засобом формування інтегративних 

умінь і навичок є використання в освітньому процесі міжпредметних зв’язків, що забезпечують 

глибше сприймання та усвідомлення навчального матеріалу. 

Такий підхід при підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до 

підприємницької діяльності не порушує логіки вивчення окремих предметів і водночас 

забезпечує потенційну взаємодію між ними. Його застосування у підготовці майбутніх 

майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності дасть змогу: підвищити 

рівень пізнавальної активності учнів і покращити ефективність їхнього сприймання; передавати 

більший обсяг навчальної інформації внаслідок перерозподілу матеріалу і підтримки високого 

ступеня уваги й інтересу до оволодіння інтегрованою професією. 

Отже, впровадження інтегративного підходу потребує врахування специфіки 

підприємницької діяльності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування і здійснення 

відповідної інтеграції навчального матеріалу на основі об’єднання різних способів одержання 

професійно-підприємницьких знань і вироблення вмінь, накопичення досвіду підприємницької 

діяльності в ресторанній галузі та їх спрямованості на максимальне взаємодоповнення. Це 

передбачає взаємне підсилення усіх функціональних аспектів їхньої професійної діяльності та 

їх доцільне поєднання у структурі їхньої підприємницької компетентності. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Входження України у світовий освітній простір зумовлює необхідність впровадження 

нової освітньої парадигми, яка повинна розроблятися з урахуванням сучасних умов 

перебування студентів в глобальній комп’ютерній мережі. Мова йде про сформованість умінь 

використання інформаційних ресурсів для вирішення навчальних завдань, а також вільному 

орієнтування в інформаційному просторі багатоваріантності рішень.  

Визнано, що мозок людини сьогодні працює в інтенсивному режим багатозадачності, в 

умовах збільшення обсягів інформації і прискорення її обробки. Це може згубно вплинути на 

розвиток розумових здібностей студента, призведе до поступового підтримання мозкової 

активності технологічними засобами прогресу при опрацюванні інформації з глобальної 

інформаційної бази – Інтернет.  

Як показує практика, при такому навантаженні падає рівень самостійності розумових 

процесів, студент перестає логічно мислити, швидко втрачає рухливість думки. Саме ці 

фактори спонукають до переосмислення підходів до інформаційного навчання, вибору 

найбільш ефективних комунікаційних інструментів для роботи в віртуальному середовищі.  

Ми виходили з положення про те, що інформація існує, перш за все, в семіотичному полі. 

При цьому важливим є її семантичне значення, яке надає їй певного змісту. Це дозволяє 

розглядати інформацію як багатопланове поняття, що одночасно означає знання, цінність, 

смисл і зв'язок між людьми. Інформація з семантичної точки зору – оцінка-спосіб кодування і 

транслювання особистісно значущих культурних цінностей у духовній і матеріальній культурі. 

Важливим є рівень оволодіння вміннями і навичками як способом кодування сформованих у 

свідомості особистості раціонально-інтуїтивних та емоційно-чуттєвих обґрунтувань системи 

цінностей.  

Інформація як соціальний феномен реалізує своє буття в технології адресат-адресатних 

відносин. Саме тому інформація набуває суб’єктивного характеру й виявляє свої особливості, а 

саме універсальність, загальнодоступність, необмеженість, відкритість тощо. Процес 

спілкування з використанням інформаційного впливу буде регулятором енергії, своєрідною 

психологічною домінантою процесу самоорганізації й самореалізації відносин за умов вияву 

спонукального мотиву.  

Особливого значення в умовах сучасного інформаційного суспільства набувають 

гігієнічні нормативи інформації, зокрема в сфері міжособистісних комунікацій. Зауважимо, що 

надлишкові інформаційні потоки викликають дратівливість, збудження почуттів, 

психологічний дискомфорт, що приводить до руйнації психологічної цілісності особистості 

студента, її дезорганізації. Звідси й важливість нівелювання негативних інформаційно-

психологічних впливів на особистість студента, зокрема у мовах максимального захоплення 

інформацією особистісного простору.  

Системоутворюючим фактором реальності сьогодення є інформація, пошук і споживання 

якої може стати звичкою у студентів. Важливою є активна позиція особистості з пошуку 

необхідної інформації, формування звички до її споживання, що призводить до утворення в 

мозкових структурах стійких нервових зв’язків, які відрізняються підвищеною готовністю до 

функціонування. Поштовхом до подальших пошуків є енергетичний інформаційний обмін, 

який активізує процес самоконтролю, самовдосконалення, саморегуляції особистості студента в 

умовах інформаційного середовища.  
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS IN 

HIGHER EDUCATION 

 

The world tendencies of globalization and integration, social and economic transformations in 

Ukraine, the change of knowledge-centric paradigm onto educationally oriented, an axiology was 

stipulated by quality changes in professional training of future lawyers with an accent on forming of 

communicative competence. The problem of forming of professional communicative competence 

becomes one of important problems of modern higher education. 

The modern requirements for the foreign language proficiency in high school include the 

presence of foreign language communicative competence of future specialists. It is defined as a certain 

level of language proficiency, speech and social-cultural set of knowledge, skills and abilities that 

enable to vary acceptably and appropriately their communicative behavior in a communicative way 

depending on the functional predictors of foreign language communication and creates the basis for 

the qualified information and creative activities in various fields. 

European integration of higher education, not only in terms of theory and methodology, but also 

in educational and cultural level of future specialists, defined by the European Council as a list of 

major skills that are necessary for a modern person.  

         Therefore, one of the ways to update the content of education, and to integrate into the 

world educational space is orientation of training programs to acquiring key competencies and 

creating effective mechanisms for their implementation (V. Redko, I. Zymnya, S. Nikolayeva, O. 

Ovcharuk, S. Yashchuk, etc.). That is, the priority for the modern national education system should be 

the competences, which are both the elements and the results of the training activities. This is the main 

idea for the scientists, V. Andruschenko, I. Yermakova, V. Kalinin, S. Maksymenko, V. Sydorenko, 

N. Nychkalo, L. Sohan, who state that, it is not possible for the competent specialist, who does not 

have the necessary for his/her profession competences, to fully realize himself/herself  in socially 

significant aspects. We compared and analyzed the state of forming of communicative competence of 

future lawyers in higher education in Ukraine and Germany.  

The analysis of the scientific sources, shows the legal systems of Ukraine and Germany are 

based on law admission as the basic source of right. Law development  comes true by codification. 

Basic legal concepts form an only legal language, Ukrainian and German legal systems are followed 

by the legal acts of Constitution, civil, civil procedure, criminal, criminal procedure codes. 

So, it is possible to confirm that the state of forming of communicative competence of future 

lawyers both in Ukraine and in Germany has common feature. 

An English teacher  must demonstrate high foreign language communicative competence. At 

the same time, the student’s foreign language communicative competence is an integrative personal 

quality, it is a tone which mediates along with other kinds of personal and professional development 

competence and defines its effectiveness in greater or lesser degree. Interactive learning within the 

English language teaching provides a full communication between the students and the formation of 

skills of solving communicative tasks.  

Communicative objective is carried out by forming the language and speech skills in reading, 

listening, speaking, writing, at the end providing the language proficiency and the communication in 

the context of foreign language environment (educational, professional, daily, socio-cultural).  

Thus, foreign language communicative competence can be interpreted as a goal and as a result, 

the outcome of foreign language teaching. 
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ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

В Україні досить інтенсивно відбувалося становлення державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності. Ця система на сьогоднішній день охоплює інституційні 

(законодавчі, організаційні), економічні, політичні, гуманітарні (освітні, культурні, морально-

психологічні) чинники та механізми, що перебувають у тісній взаємодії. Процес її становлення 

ще далекий від свого завершення. Але, водночас, можна констатувати, що основи 

законодавчого забезпечення діяльності системи вже закладені, і це створює простір для 

поступового розвитку інших її важливих компонентів. 

Завдання публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності повинна 

виконувати багатофункціональна та багаторівнева система суб’єктів такої діяльності, яка 

об’єднує як підсистему суб’єктів, які керують нею, організовують її та створюють систему 

управління нею, так і підсистему суб’єктів, щодо яких завдання охорони права інтелектуальної 

власності віднесені до їх основних задач і функцій. Саме тому система суб’єктів 

адміністрування сферою інтелектуальної власності може розглядатися як у широкому, так і у 

вузькому розумінні. Так, широке розуміння системи суб’єктів публічного адміністрування цією 

сферою дозволяє віднести до її елементів органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, судові та правоохоронні органи, більшість галузевих органів управління, 

підприємств, установ і організацій, що функціонують у різних сферах суспільного життя, 

громадські об’єднання та окремих громадян. Зрозуміло, що для переважної більшості вказаних 

суб’єктів охорона права інтелектуальної власності є, хоча і дуже важливою, але лише однією із 

складових частин масштабного процесу вирішення ними набагато загальніших завдань.  

Це стосується, насамперед, тієї підсистеми суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, які визначають основні її напрями, завдання, форми і методи. Мова 

йде про вищі органи державної влади (Верховну Раду України, Президента України та Кабінет 

Міністрів України). Зокрема, всебічне законодавче забезпечення діяльності щодо 

адміністрування сферою інтелектуальної власності, покладено на Верховну Раду України і 

вітчизняний парламент має активізувати діяльність з охорони права інтелектуальної власності 

шляхом удосконалення її нормативного забезпечення та ефективного використання власних 

контрольних функцій у цій сфері. Президент України, як глава держави має активніше 

використовувати власні представницькі, організаційні та координаційні повноваження у 

справах публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Перспективи ж 

діяльності Кабінету Міністрів України щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності пов’язані насамперед з оперативним управлінням, яке здійснюється 

ним не лише у правовій, а й в організаційній формі.    

Таким чином, суб’єкти загальної компетенції щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності повинні активно застосовувати весь арсенал можливих заходів такої 

діяльності: економічних (оптимізацію оподаткування виробництва і реалізації продукції, 

виробленої з використанням об’єктів інтелектуальної власності), правових (своєчасну розробку 

і прийняття відповідних нормативно-правових актів), організаційних (впорядкування роботи 

органів усіх гілок державної влади щодо забезпечення контролю і нагляду за сферою 

інтелектуальної власності), ідеологічних та інформаційних (спрямованих на подолання 

антигромадських настанов певних груп і окремих осіб). 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

В УКРАЇНІ 

 

Змістовні властивості ринку банківських послуг не дають можливості повною мірою 

окреслити специфіку регулювання банківської діяльності. Однією з основних проблем 

банківської діяльності залишається все ще невисокий рівень довіри населення до цієї системи 

зокрема, а також незадовільний попит на банківські послуги. Тому в сучасних умовах при 

формуванні стратегії розвитку з метою покращання банківських послуг банки повинні 

впроваджувати наступні напрями діяльності: 

- розвиток економіки, заснованої на знаннях, коли інтелект та інноваційні рішення 

визначають темпи і перспективи економічного розвитку, а людина стає не тільки рушійною 

силою, а й результатом виробництва, націленого на збільшення його здібностей і нарощування 

набору його потреб; 

- процеси глобалізації, які створюють принципово нові умови для функціонування 

фінансово-кредитних інститутів, що виявляється у створенні закордонної мережі підрозділів 

банків, загостренні конкуренції на міжнародних фінансових ринках, збільшенні мобільності 

клієнтів, що вимагає створення єдиних глобальних стандартів обслуговування, необхідності 

розробки нових продуктів і послуг, диференційованих за географічними ознаками ринків тощо; 

- розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та на їх основі формування так 

званої мережевої економіки, в якій особливе значення набуває спільне виробництво знань 

шляхом спільних проектів, науково-технічних альянсів, формується концепція відкритої 

інновації; зміни в регулюванні банківської діяльності і, в цілому, функціонування фінансових 

ринків, які створюють певні рамки для розгортання інноваційної діяльності банківських 

організацій. 

Таким чином, низький рівень доступності банківських послуг для населення є однією з 

актуальних проблем української банківської системи. Від доступності банківських послуг 

залежить платоспроможний попит, темпи зростання економіки, добробут населення та навіть 

соціальний клімат у суспільстві. Підвищення доступності банківських продуктів - необхідна 

умова переходу до розвинених ринкових відносин, до сучасного постіндустріального 

господарству, демократичному суспільству. Зважаючи на політико-економічну ситуацію, яка 

склалася в Україні, основний стратегічний орієнтир вітчизняних банків з впровадження 

інновацій повинен бути спрямований на відновлення довіри економічних агентів до банківської 

системи. Відновленню довіри населення та підприємств до комерційних банків сприяє 

максимальний рівень відкритості банку, тобто доступність інформації про фінансові показники 

діяльності банку, можливість стеження за грошовими потоками тощо. Відтак, доцільно 

запропонувати вітчизняним банкам створити у своїх відділеннях інформаційний куток із 

сенсорним екраном, де клієнт зможе бачити результати діяльності банку і прослідкувати 

основні напрямки розміщення кредитних коштів. Ще однією інновацією на вітчизняному ринку 

банківських послуг, яка спрямована на відновлення довіри до банків, повинна стати інновація 

керування частиною прибутку банку, отриманого від операцій з клієнтом. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Відомо, що національна безпека держави передбачає захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам в усіх сферах життєдіяльності суспільства, у тому числі у сфері 

інформаційних технологій [2]. 

Інформація завжди була об’єктом боротьби. Недаремно, засновник великої банківської 

династії, Натан Ротшильд зазначав: ―Хто володіє інформацією, той володіє світом‖. Але не 

тільки в економічній сфері інформація користується попитом та, відповідно, потребує захисту. 

Безсумнівну, можна стверджувати, що інформація охоплює без винятку усі сфери 

життєдіяльності людства. 

Зазначимо, що однією з глобальних проблем сьогодення є інформаційна війна. Країни 

світу постійно конкурують за право першості та домінування у володінні інформацією. У стані 

інформаційних війн країни розробляють шкідливі концепції впливу, що є небезпечними для 

функціонування телекомунікаційних систем, загалом та несанкціонованого доступу до 

державної інформації, зокрема як у економічній, так і у політичній сферах. Штучне створення 

економічної кризи це не що інше, як стратегічна інформаційна операція. Інформація стає 

знаряддям, яке приходить на зміну ядерній зброї. Світове співтовариство, на яке тиснуть, 

подрібнюється та розпадається, втрачається національна ідентифікованість, посилюються 

прояви сепаратизму та агресивних конфліктів: ―Колись…інформація була нашою здобиччю. 

Тепер ми – здобич інформації‖ [3]. Відбувається спрощене ставлення до сприйняття світової 

злагоди, що породжує спрощену систему управління процесами, які не мають зворотного 

напряму. 

Ще однією з глобалізаційних проблем є проблема екстремізму, що поширилась у 

сучасному світі. Головна небезпека – це ―втравлювання‖ держав для досягнення екстремістами 

власних корисних цілей. 

Існує велика кількість відповідних технологій, служб та різноманітних підрозділів, які 

займаються вирішенням проблем захисту інформації. Однак, інформація з кожним днем стає 

більш доступною, вона зберігається на електронних носіях та обробляється технологічно. 

Гостро постало питання захисту державної та військової інформації, авторського права та права 

на інформаційну власність, захисту конфіденційної та приватної персональної інформації. 

Інформаційна безпека визначається як: ―стан захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, 

невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний 

вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване 

поширення, використання, порушення цілісності, конфіденційності та доступності 

інформації‖ [1]. Проблеми інформаційної безпеки України можна виділити у три групи: 

гуманітарна проблема, що виникла в наслідок безконтрольного використання персональних 

даних громадян, вторгненням у сферу приватного; економічна та юридична проблема, що 

виникла в наслідок викрадання комерційної і фінансової інформації; політична проблема, що 

виникла в наслідок інформаційних війн, кібервійн, електронними розвідками зацікавлених 

політичних осіб, посяганням на державну таємницю тощо. 

Інформаційна безпека повинна мати комплексний характер вирішення вищезазначених 

проблем. Так, на нормативному рівні потрібно створити нормативну базу, яка врахує усі 
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аспекти державної інформаційної безпеки. На інституційному рівні необхідно здійснювати 

узгоджену діяльність різних соціальних інститутів, які пов’язані з вихованням особистості та її 

соціалізацією. На особистісному рівні важливу роль відіграє самовиховання, самоосвіта, 

формування високого рівня інформаційної культури особистості. 

Таким чином, державна інформаційна політика пов’язана з проблемами забезпечення 

безпеки особистості та українського соціуму загалом. 

 
Література: 
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2. Закон України ―Про основи національної безпеки України‖ від 19.06.2003 № 964-IV. 

3. Костенко Л. Записки українського самашедшого / Л. Костенко. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. 
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ТЕРОРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Тероризм – це тактика політичної боротьби, що характеризується систематичним 

застосуванням ідеологічно мотивованого насильства, що виражається у вбивствах, диверсіях, 

саботажі, викраденнях і інших діях, що становлять загрозу життю і безпеці людей. Таке 

насильство використовується як для усунення конкретних супротивників, так і для залякування 

уряду, партій, суспільно-політичних і релігійних рухів, етнічних груп, соціальних груп в ім’я 

досягнення певних політичних, релігійних соціально-економічних цілей‖ [1]. 

Як соціальний феномен тероризм характеризується особливими підходами до визначення 

протиборчих сторін, засобів протиборства та причини виникнення. Так, в боротьбі з 

тероризмом терористи не сприймаються як противники у війні, вони – злочинці. А це визначає і 

особливості засобів боротьби з ним. 

Відомо, що війни виграються не на полях битв, а у внутрішньому просторі психіки 

людини. Для того щоб змінити поведінку однієї людини або великих мас людей треба змінити 

зміст і стан їх свідомості. Терористи мають в своєму арсеналі безліч різних засобів, проте 

основна умова виникнення тероризму і його ―ефективності‖ – наявність інформаційного 

суспільства. Чим вище і могутніша роль ЗМІ, тим ширше поле потенційного впливу тероризму 

на суспільство. Коли жертвою стає певна група людей, до якої належить людина, – відчуття 

небезпеки  збільшується [3]. 

В основі виникнення тероризму як соціального явища лежить комплекс причин: 

- внутрішньополітичні: тероризм виникає на стику культур, а в перехідні періоди, 

терористи не проявляють активності тоді, коли в суспільстві нічого не змінюється; 

- економічні: зазвичай бідність визначають як одну з причин виникнення тероризму. 

Проте, бідність на національному рівні може побічно впливати на прояви тероризму, так як 

бідність і економічні негаразди в багатьох випадках є причиною початку громадянських воєн. 

Проте наявність громадянської війни ще не є гарантом виникнення тероризму [2]; 

- релігійні: оцінками дослідницького центру RAND, в результаті терактів, організованих 

―світськими‖ терористами, постраждали в середньому 3,27 осіб, для ―релігійних‖ терористів 

цей показник майже в 9 разів вище – 27,05 [2]; 

- географічні: за даними дослідницького центру Nixon Center, проживання людини в тій 

чи іншій країні світу не є фактором, який обумовлює її схильність до тероризму. Так, в 

результаті аналізу біографій 373 терористів було виявлено, що менше половини терористів 

народилися на Близькому Сході, інші – в США, в Канаді чи в країнах Західної Європи. 41% 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 8  ●  В И П У С К И  1 8 ,  1 9  

 

 

 
155 

були громадянами країн Європейського Союзу або США; 9% виявилися місцевими жителями, 

які нещодавно прийняли іслам [2]; 

- психологічні: так, ґрунтуючись на теорії нарцистичних травм, Л. Боллінгер, Х. Кохут та 

Ернест С. Вольф виявили у терористів ознаки вертикального розщеплення. Так, при 

горизонтальному розщепленні особистості відчуття величі витісняється; симптомами цього є 

депресія, низька самооцінка і сильне почуття сорому. При вертикальному розщепленні манія 

величі з її надуманою грандіозністю і магічним контролем може супроводжуватися низькою 

самооцінкою і почуттям втрати самоконтролю. А Л. Боллінгер виявив, що терористи 

―відщеплюють‖ ті частини самих себе, які є ними низько оцінюваними і проектують їх на 

істеблішмент, який сприймають як загрозу [4]. 
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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ НОРМИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

В сучасній науковій літературі прожитковий мінімум визначається як вартісна величина 

достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 

його здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

людини. Прожитковий мінімум складається з двох елементів – фізіологічного та соціального. 

Фізіологічний мінімум – це вартісне вираження матеріальних цінностей, необхідних для 

існування людини. В світовій практиці він становить 85-87% загального прожиткового 

мінімуму, а решта припадає на соціальний елемент – певний мінімальний набір культурних та 

духовних цінностей необхідних людині. 

Згідно Закону України «Про прожитковий мінімум» визначено, що прожитковий мінімум 

повинен містити набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та набори послуг для 

основних соціальних та демографічних груп населення. Прожитковий мінімум в Україні для 

працездатного населення з 1 січня 2018 р. по 30 червня 2018 р. встановлено на рівні 1762 грн. 

на місяць на одну особу. Тобто, враховуючи світову практику, фізіологічний рівень у 

вартісному вираженні складає приблизно 1500 грн. на одну особу на місяць. 

Рівень прожиткового мінімуму повинен забезпечити людині набір продуктів харчування, 

необхідний для задоволення його мінімальних потреб. Ми провели власне дослідження 

вартісної величини такого продуктового набору. 

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780 «Про 

затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг 

для основних соціальних і демографічних груп населення», такі продуктові набори повинні 

складатись із законодавчо закріплених основних продуктів харчування та мати визначені 

обсяги їх споживання (у річному вираженні), а саме (при проведенні дослідження був 

проаналізований набір продуктів харчування для працездатних осіб): хліб житній – 39 кг; хліб 
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пшеничний – 62 кг; макаронні вироби – 4 кг; крупа рисова – 2,5 кг; крупа пшоняна – 1 кг; крупа 

гречана – 2 кг; крупа вівсяна – 1,1 кг; інші крупи (ячна, перлова) – 0,5 кг; бобові – 1,9 кг; 

картопля – 95 кг; капуста – 28 кг; помідори та огірки – 25 кг; морква – 9 кг; буряк – 9 кг; цибуля 

– 9,1 кг; часник – 0,9 кг; інші сезонні овочі ( кабачки, гарбузи) – 13 кг; баштанні (кавуни, дині) 

– 16 кг; фрукти та свіжі ягоди – 60 кг; сухофрукти – 4 кг; цукор – 24 кг; кондитерські вироби – 

13 кг; олія – 7,1 кг; маргарин – 2 кг; яловичина – 16 кг; свинина – 8 кг; м’ясні субпродукти – 4 

кг; птиця – 14 кг; сало – 2 кг; ковбасні вироби – 9 кг; риба свіжа та свіжоморожена – 7 кг; 

оселедці – 4 кг; рибні продукти – 2 кг; молоко – 60 кг; кисломолочні напої (кефір, ряжанка) – 60 

кг; масло вершкове – 5 кг; сир твердий – 3,5 кг; сир м’який – 10 кг; сметана – 5 кг; яйця – 220 

шт.; чай – 0,4 кг; кава в зернах мелена – 0,5 кг; сіль – 3 кг; спеції (лавровий лист) – 0,3 кг. 

Враховуючи ціни, рівень яких визначався на основі цін однієї іх торгівельних мереж 

України станом на січень 2018 р. (корегуючи ціни на сезонні продукти), набір продуктів 

харчування згідно із Додатком до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. 

№ 780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та 

наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» у вартісному 

вираженні має розмір 1379 грн, що складає приблизно 80% від загального розміру 

прожиткового мінімуму для працездатної особи в Україні, або майже 92% від фізіологічного 

мінімуму. 

Таким чином, спираючись на результати проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що рівень мінімального прожиткового рівня в Україні не відповідає сучасним 

реаліям української економіки. Чинний розмір мінімального прожиткового рівня не може 

забезпечити людині навіть дотримання мінімального фізіологічного рівня. Щодо споживання 

культурних, духовних та інших послуг, то це, взагалі, не є реальним за сучасного рівня 

мінімального прожиткового рівня. Безумовно, необхідним є внесення певних змін у 

нормативно-правові акти українського законодавства з метою приведення у відповідність рівня 

мінімального прожиткового рівня та вартісного вираження споживчого кошика для різних 

соціальних та демографічних груп населення України. 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЗЕРНО РОЛІ» 

 

«Зерно» − це ключовий елемент у розумінні сценічного образу, пошук якого (зерна) і 

його знаходження − дозволяє отримати відповідь на запитання «який він (або вона), на що це 

схоже»? «Зерно ролі» дозволяє акторові підібрати елементи характерності (ходу, міміку, жести) 

і безпосередньо вказує на провідне почуття персонажа (і, якоюсь мірою, на його надзавдання). 

Мета акторського мистецтва – створення сценічного образу, характеру іншої людини, 

підлеглого художнім законам вистави. «Зерно ролі» є допоміжним елементом у вигадуванні 

образу. Існує певне заключення: зерно ролі + елементи характерності + провідне почуття героя 

= сценічний образ. 

В «системі К. Станіславського» «зерно ролі» входить до складу «союзу чотирьох», де до 

«зерна» додано також «характер», «характерність» та «пристосування». Ці елементи 

перебувають у певній «зв'язці». «Подібно до того, як із зерна виростає рослина, − писав 

К. Станіславський, − так точно з окремої думки і почуття письменника виростає його твір». 

Зерно ролі веде до сценічного втілення образу. «Зерно» − це визначення глибинної сутності 

людини, його «родзинка», головна характерна риса. Якщо «зерно» вірно схоплено, воно 

обов'язково дійде до глядача. 
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А тепер, щоб ясніше стало наше уявлення про «союз чотирьох», познайомимося з 

короткими характеристиками на кожен його елемент: 

Характер − вирішальна особливість психофізичних властивостей людини, що визначає 

його помисли і вчинки. 

«Зерно» − особливість характеру, психіки людини, що визначає його індивідуальність, 

що надає його вчинків своєрідність, неповторність. 

Характерність − не стільки зовнішні прикмети особистості, скільки її особлива 

психологічна забарвлення. 

Пристосування − особлива внутрішня і зовнішня психофізична форма спілкування 

людей, властива кожній людині, її характеру, індивідуальності, «зерна». 

«Зерно» − це таке психофізичне самопочуття, така особливість, яка дозволяє артистові 

жити не тільки в запропонованих обставинах, заданих автором, але і в будь-яких інших 

ситуаціях. «Зерно» − це темперамент артисторолі, поняття емоційне, не умоглядне, 

безпосередньо пов'язане з характером. 

Погляди К. Станіславського щодо його «системи» розділив і В. Немировича-Данченко, 

він завжди був у пошуках, та лише збагачував відому для всіх «систему». Що стосується «зерна 

ролі», то В. Немировича-Данченко приділяв йому велику кількість уваги і для нього «зерно» − є 

надзвичайно гнучким інструментом організації внутрішнього процесу ролі, він визначає його 

як емоційну суть вистави, його головний емоційний конфлікт, на який спрямовується 

темперамент і образне мислення режисера. При цьому не можна не помітити схожість між 

«зерном» вистави і таким поняттям, як надзавдання вистави. 

«Зернове» самопочуття – один з найголовніших показників справжнього проживання 

ролі, переконливості її життєвої побудови. Іншими словами, «зерно», «зернова» побудова 

сценічного характеру – це концентрована, образна гранично конфліктна структура, яка є 

критерієм відбору виразних засобів актора поряд із надзавданням і наскрізною дією. При цьому 

треба обов'язково пам'ятати, що «зерно» ролі визначається «зерном» усього спектаклю, йому 

підпорядковане і на нього «працює» на кожній ділянці вистави. 

Для В. Немировича−Данченко основою театрального мистецтва є емоційність, 

заразливість, тому так важливо знати − куди спрямований темперамент актора. Актор не тільки 

подумки повинен знати, чого він хоче, але й спрямувати весь свій сценічний темперамент на 

досягнення поставленої мети, почати жити бажаннями свого героя, що породжує важлива 

якість акторського образу − заразливість. 

Направити свій темперамент − значить, проявити волю. В емоційному «зерні» способу 

повинні з'єднатися всі елементи ролі: соціальна основа, життєва правдивість, театральність. 

Пошук «зерна» ролі одне з найскладніших і найцікавіших в роботі над образом. 

Отже, «союз чотирьох» куди входить таке, одне з основних, поняття «Зерно ролі» − є 

невідмінною складовою для актора та режисера у процесі формування майбутнього спектаклю. 

При набутті «зерна» внутрішнє життя ролі, її думки, цілі, бажання, як правило, органічно 

поєднуються з зовнішньої характерністю, образ оживає, набуваючи життєво достовірні риси і 

особливості: свій погляд, ритм, манери і т. д., тобто художню цілісність. «Зерно» ролі не 

грається актором на сцені, як не грається образ, наскрізна дія, характер, слова, фрази і т. д. 

Воно існує в акторі живим відгомоном у його душі, який шукається протягом всього 

репетиційного періоду. Безпосередньо на «зерно ролі» впливає також стиль п'єси і автора, 

стиль епохи, образний лад драматургічного твору. 
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науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» 
(17 квітня 2018 р., м. Харків) 

 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА НА ЖИЛИЩЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Право ребенка на жилище является одним из самых важных и необходимых 

материальных прав ребенка. Оно закреплено в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье и 

в Законе Республики Беларусь «О правах ребенка». Данное право означает, что каждый 

ребенок имеет право на жилище, соответствующее по размеру и качеству принятым в 

Республике Беларусь нормам и стандартам. Реализация данного права осуществляется в 

порядке, определяемом жилищным законодательством Республики Беларусь [1]. 

В статье 105 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК) установлен размер 

предоставляемого жилья от 15 до 20 кв. метров на одного члена семьи, в том числе и на 

ребенка [2]. 

В соответствии со ст. 75 ЖК отчуждение собственником жилого помещения, в котором 

проживают несовершеннолетние члены, бывшие члены его семьи, признанные находящимися в 

социально опасном положении либо признанные нуждающимися в государственной защите, 

допускается только с письменного согласия органа опеки и попечительства [2]. 

Согласно подпункту 1.1.12 статьи 35 ЖК граждане, родившие (усыновившие, 

удочерившие) и воспитывающие детей без вступления в брак, а также воспитывающие детей 

овдовевшие супруги, не вступившие в новый брак, если они не имеют в собственности 

квартиры либо одноквартирного жилого дома и (или) не являются нанимателями квартиры 

либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда, а также не занимают объект долевого строительства по договору, 

предусматривающему передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого 

строительства, в населенном пункте по месту принятия на учет признаются нуждающимися в 

улучшении жилищных условий [2]. Наличие этого положения в законодательстве 

свидетельствует о защите жилищных прав ребенка. 

Согласно части второй пункта 2 ст. 57 ЖК проживающий совместно с нанимателем 

жилого помещения частного жилищного фонда, если наймодателем является гражданин, член 

его семьи вправе без согласия наймодателя, нанимателя жилого помещения и проживающих 

совместно с ним совершеннолетних членов его семьи, а также других нанимателей жилого 

помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким 

нанимателям, предоставить право владения и пользования занимаемым жилым помещением 

своим несовершеннолетним детям [2].  

Это положение является существенной гарантией права ребенка на жилище, поскольку 

предоставление права владения и пользования жилым помещением другим гражданам 

допускается с письменного согласия наймодателя, нанимателя жилого помещения и 

проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его семьи, а также других 

нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого 

помещения нескольким нанимателям. Таким образом, мы видим, что в отношении 

несовершеннолетних имеется отличие в регламентации права на жилище, что подчеркивает 

особое правовое положение ребенка. 

Гарантия прав несовершеннолетних содержится и в части второй пункта 1 статьи 86 ЖК, 

согласно которой выселение нанимателя жилого помещения государственного жилищного 

фонда и членов его семьи, проживающих совместно с ним, уклоняющихся от внесения платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, допускается 

только с согласия органа опеки и попечительства, если в жилом помещении государственного 
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жилищного фонда проживают или имеют право на проживание несовершеннолетние, 

признанные находящимися в социально опасном положении либо признанные нуждающимися 

в государственной защите [2]. 

Приведенные нормы жилищного законодательства Республики Беларусь 

свидетельствуют об особой защите несовершеннолетних и учете их интересов в жилищных 

вопросах. Указанные гарантии направлены на обеспечение наиболее полной реализации права 

ребенка на жилище и способствуют улучшению положения детей как социально 

незащищенного слоя населения. 
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ЗАСТОЛЬНЫЙ ПЕРИОД В РАБОТЕ НАД СПЕКТАКЛЕМ 

 

Застольный период – важный этап работы режиссера с актерами. Это закладка 

фундамента будущего спектакля. От того, как будет протекать этот период, в огромной степени 

зависит конечный результат. В работе над пьесой существуют этапы, которые режиссер 

проводит с актерами «за столом», в обсуждении. 

Прежде всего, актеров необходимо познакомить с пьесой, выслушать их мнения, 

познакомить с автором, эпохой, отображенной в пьесе. Необходимо провести параллели с 

современностью, объяснить предлагаемые обстоятельства. Следует проанализировать 

информацию о сверхзадачах персонажей.  

Однако, считать застольный период именно периодом, определенным количеством 

репетиционных часов, неверно. Застольный период, так или иначе, – диалог режиссера с 

актерами. Одновременно, этот «диалог» существует «в диалоге» с другой, не менее важной 

составляющей процесса анализа – действием.  

Застольный период, как считала М. О. Кнебель, – только часть аналитического процесса. 

Вторая его часть отдана действию. Анализирует не только мозг, но и весь организм человека, 

его тело, его эмоции, его интуиция. 

Работа над спектаклем протекает хорошо только тогда, когда режиссерский замысел 

вошел в «плоть и кровь» актерского коллектива. На это необходимо время, нужен ряд 

творческих обследований, в ходе которых режиссер не только информировал бы актеров о 

своем замысле, но проверил бы и обогатил этот замысел за счет творческой инициативы 

коллектива, проявляющейся в процеесе множества совместныз бесед. Режиссер должен 

руководить этими беседами, подогревать их наводящими вопросами, незаметно направляя к 

нужным выводам и правильным решениям. 

Так, постепенно замысел режиссѐра перестанет быть замыслом одного только 

режиссера, он сделается творческим замыслом коллектива. Именно к этому и должен 

стремиться режиссер, именно этого он и должен добиваться доступными ему средствами. К 

этому в основном сводится этап застольной работы.  

Таким образом, цель этого этапа работы – дать возможность каждому актеру 

«прощупать» логику действий своей роли. Если в процессе этой работы у актеров будет 

возникать желание на какой-то момент встать из-за стола, сделать какое-то движение, не надо 
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их удерживать. Не следует думать, что застольный период должен быть резкой чертой 

отделен от последующих этапов работы. Лучше всего, если этот переход произойдет 

постепенно и незаметно. Чем дальше, тем легче, свободней и шире «разворачивается» 

актерская игра. 
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ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ» ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Зовнішньоекономічний курс розвитку та інтеграції країни визначається рівнем її 

соціально-економічного розвитку, географічним розташування та прагненням реалізації 

національних інтересів для забезпечення реалізації та захисту національної безпеки держави.  

Національні інтереси – фундаментальні поняття державної політики щодо реалізації 

національної безпеки, цілі зовнішньої та внутрішньої політики, напрям євроінтеграційних 

прагнень та захист інтересів нації. 

У світовій економічній літературі щодо пояснення сутності категорії «національний 

інтерес» існують два напрямки: політичний реалізм та ліберально-ідеалістичний напрям. 

Основоположником «політичного реалізму» був Нікколо Макіавелі, який, як і його 

прихильники, визначав національні інтереси як основу зовнішньої політики, а міжнародні 

відносини  - як зіткнення національних інтересів різних країн та віталося застосування силових 

методів. Крім того, зіткнення міжнародних інтересів було неминучим, саме тому погроза 

вирішення проблеми насильством було основою міжнародних відносин. Тобто, залежно від 

узгодження чи зіткнення національних інтересів країн реалізовувався той чи інших тип 

взаємодії держави: відкритий конфлікт, союзницькі або дружні відносини. Базисом 

національних інтересів виступали військові інтереси – захист суверенності та цілісності і 

недоторканності державних кордонів, реалізація військової доктрини держави, відстоювання 

державних інтересів на міжнародній арені тощо. 

Представники іншого напряму – ліберально-ідеалістичного напряму, прагнули 

запровадити у міжнародні відносини норми справедливості і моралі, принципи рівності всіх 

держав у реалізації національних інтересів [2, с. 96–126]. 

Яскравий представник напряму Вудро Томас Вільсон висунув програму заснування 

ліберального світового порядку «чотирнадцять пунктів», де головним принципом було право 

народу на самовизначення. Проте реалізувати на практиці документ було неможливо, але 

спричинило активізацію сепаратистських рухів. 

Суперечність реалістів та ідеалів вічна, оскільки реалісти захист інтересів вбачають 

можливим при застосуванні сили, тоді як ідеалісти вирішення міжнародних питань та 

державних інтересів вбачають можливим через співробітництво. 

Формування національних інтересів – складний та довготривалий процес, що 

визначається не тільки існуючою політико-економічним, соціально-культурним рівнем 

розвитку. а й враховує традиції та цінності певного народу, етнічні й конфесійні чинники. 

У світовій практиці на сьогодні виокремлюють дві тенденції поведінки держави у 

міжнародному просторі: 

1) інтернаціоналізація життєвого простору населення через різноманіття етнічних груп, 

відкриття міжнародних кордонів тощо. 

2) зміцнення суверенності держави через реалізацію національних інтересів поза межами 

національних кордонів, зберігаючи свою історію, традиції, цінності й національну ідентичність. 
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Кожна держава обирає свою політику зовнішньоекономічної співпраці, проте 

глобалізаційні процеси, їх масштабність та швидкість вимагає від держав не егоїстичного 

силового вирішення спорів, а мирної міжнародної співпраці на принципах компромісу й 

взаємних поступок [1, с. 390-391]. 
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О ПРОБЛЕМАХ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СИММЕТРИИ И АСИММЕТРИИ 

В ЭКОНОМИКЕ 

 

К числу наиболее общих закономерностей существующего мира, проявленных в 

явлениях, процессах и предметном многообразии, можно отнести эффекты симметрии – 

асимметрии. Эта закономерность выражает, с одной стороны, внутреннее структурное единство 

всех элементов и свойств в каждой целостной системе, а с другой – бесконечно разнообразные 

связи и отношения данной системы с другими окружающими еѐ системами или явлениями [1]. 

В наиболее распространенном и привычном понимании симметрия интерпретируется как 

следующим образом: соразмерность; полное соответствие в расположения частей целого 

относительно средней линии, центра; строгая правильность в расположении, размещении 

объектов. 

Симметрия также понимается как неизменность (инвариантность) при каких-либо 

преобразованиях математических, физических, экономических и иных [2]. 

Например, в математике, если функции нескольких переменных не меняет своего 

значения при любых перестановках этих переменных, то они считаются симметричными (или 

симметрическими) функциями. 

В физических науках симметрия трактуется как фундаментальное свойство природы, с 

которым связаны законы сохранения энергии, количества движения и др., свойства 

элементарных частиц. 

В экономике при изучении каких-либо экономических явлений и процессов понимание 

«симметрии» можно связывать со следующими ситуациями: неизменность экономических 

отношений, показателей экономического роста и других экономических характеристик 

организационных при каких-либо преобразованиях; соразмерность, соответствие фазовых 

состояний в системе экономического развития объекта относительно его тренда; 

сбалансированность (гармони) экономических, экологических и социальных подсистем в 

общей системе развития объекта (предприятия, отрасли, региона, государства); 

согласованность разнородных и даже противоположных экономических (конфликтных) 

ситуаций, отражающая закономерный характер развития экономической системы, внутреннюю 

и внешнюю согласованность, цельность и соразмерность содержания и формы. 

Исходя из методологических принципов постнеклассической науки (синергетика, 

динамик нелинейных систем, кибернетика) следует принять во внимание универсальность 

(общность) законов развития сложных систем, которые не зависят от того, являются ли 

исследуемые объекты физическими, биологическими, химическими или социальными [3, C. 5]. 

Этот принцип предопределяет возможность использования в экономических исследованиях 
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таких разновидностей симметрии как аналогии (сходство, соответствие), гомология (подобие, 

согласие) и т.п. 

Экономическая аналогия (ЭА), как метод научного познания явлений и процессов в 

экономике, основанный на том, что из сходства некоторых признаков двух или нескольких 

объектов экономических экспериментов, проектов делается вывод о сходстве других признаков 

этих объектов. 

ЭА может рассматривается по трем направлениям: аналогия структуры (изоморфизм) 

экономического объекта; аналогия их свойств (воспроизводственные способности, 

устойчивость, надежность и др.); аналогия отношений. 

Экономическая гомология – структурная схожесть хозяйственных объектов, 

экономических систем и, как следствие, схожесть их свойств (в качестве примера социально-

экономической гомологии можно привести закон системного сепаратизма, сущность 

проявления которого в социально-экономических системах подобна биологическим системам). 

Симметрия в явлениях и процессах, отражающая проявления всеобщих закономерностей, 

представляет собой закономерный процесс движения и развития. В каждом проявлении 

закономерности симметрии выражается определѐнный порядок (соразмерность, схожесть, 

подобность, гармоничность) связей и отношений. 

В свою очередь, проявление закономерностей отклонения от указанного выше порядка 

порождает асимметрию, которая также является следствием проявления закономерностей 

развития. 

Показательным примером закономерностей симметрии и асимметрии является всеобщая 

закономерность эволюционного развития, которая с точки зрения современной физики может 

рассматривать как неограниченная последовательность процессов самоорганизации [4]. 

Конечное (или) бесконечное повторение процесса эволюции проходит по схеме «устойчивость 

– неустойчивость – самоорганизация»  

Асимметрия («несоразмерность») понимается как отсутствие или нарушение симметрии. 

В научной и практической деятельности понятие «асимметрии» имеет большое разнообразие 

применения и толкования. Например, в физике используются термины «омическая 

асимметрия», «емкостная асимметрия», «барионная асимметрия Вселенной» и др. Это понятие 

широко используется в математике, биологии, архитектуры. 

Что касается экономики, то в этой сфере методология изучения асимметрии требует 

отдельного рассмотрения. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ 

ПРОМИСЛОВИХ МІСТ УКРАЇНИ 
 

Надійний соціальний захист населення один із визначальних чинників суспільного 
добробуту, а його ефективна організація є гарантом стабільності суспільства. Отже, ця сфера 
знаходиться у фокусі постійної уваги публічного адміністрування.  

У сучасних умовах регіоналізації економіки та урбанізації суспільного простору все 
більшої актуальності набувають питання, пов’язані з розвитком міст як центрів, де 
зосереджується основний трудовий, інтелектуальний, фінансовий, інноваційний потенціал 
регіонів. Україна належить до числа індустріально-аграрних країн. Значна частина 
промислових підприємств розташована в містах та селищах міського типу, в яких проживає 
біля 70 % населення країни. Ефективне використання наявного потенціалу міста, підвищення 
його інвестиційної привабливості, забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку 
міста та створення умов для підвищення якості життя місцевого населення – таким є завдання 
публічного управління. Однак шляхи досягнення даних орієнтирів для кожного міста будуть 
різними, оскільки самі міста відрізняються одне від одного за низкою параметрів (площа, 
географічне розміщення, чисельність населення, рівень економічного розвитку, 
адміністративний статус, наявність чи відсутність тих чи інших ресурсів і т.д.). 

У цьому дослідженні увага зосереджується на великих промислових містах. Під цим 
поняттям будемо розуміти населені пункти, населення яких нараховує понад 250 тис. чол. та які 
за своєю спеціалізацією відносяться до промислових центрів, виконують економічну, 
соціальну, екологічну, інфраструктурну функції з метою забезпечення високої якості життя 
місцевих жителів шляхом створення нових та нарощення наявних конкурентних переваг. 

Акцентуючи увагу на тому, що основною метою функціонування міста повинно бути 
забезпечення високої якості життя місцевого населення, зауважимо, що великі промислові міста 
мають свої специфічні проблеми у її досягненні. Перш за все, це екологічні проблеми, які, у свою 
чергу, спричиняють проблеми демографічні, епідеміологічні, санітарні та ін., а отже, потребують 
особливого підходу у сфері формування соціального захисту населення великих промислових міст. 

Оскільки мова йде про міста, й зазначені проблеми стосуються, перш за все, територіальної 
громади міста, то найбільш ефективно над їх розв’язанням працюють органи місцевого 
самоврядування. Багато питань, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування», 
стосуються безпосередньої компетенції органів місцевого самоврядування міст та районів у місті, 
крім того, вони мають чимало делегованих повноважень, зокрема у сфері соціального захисту 
населення. Проаналізувавши звіти про роботу управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Криворізької міської ради за чотири роки (2013-2016) можна зауважити, 
що більша частина його роботи спрямована на виконання делегованих повноважень у сфері 
соціального захисту, а ті з власних повноважень, які реалізуються управлінням не відображають 
у повній мірі специфічних потреб великого промислового міста. 

Соціальний захист на місцевому рівні покликаний забезпечувати раціональне 
використання ресурсного потенціалу великого промислового міста і на цих засадах вирішувати 
соціальні проблеми місцевого населення, дотримуючись балансу інтересів і держави, і регіону, 
і місцевої громади. Тому пріоритетним питанням забезпечення соціального захисту населення 
великого промислового міста має стати підвищення ролі органів місцевого самоврядування у 
цій сфері, оскільки саме вони достеменно володіють інформацією про місцевий контингент, 
який потребує соціального захисту, наявність та стан ресурсів необхідних для здійснення як 
власних. Так і делегованих повноважень, специфічність місцевих проблем, а головне, майже 
особистої зацікавленості у їх вирішенні. 
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ВЛИЯНИЕ КЛАССОВО-ПАРТИЙНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА НА 

СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ В 1920-1930-е ГОДЫ 

 

Становление высшей школы Украины в 1920-1930-е годы осуществлялось под влиянием 

ряда факторов: во-первых, строительство социализма, понимаемое как социально-однородное 

общество, требовало соответствующей политической системы. Она должна была быть 

непротиворечивой, монолитной; во-вторых, при определении методов создания нового 

общества особая роль отводилась политическому насилию; в-третьих, перед высшей школой 

стояли задачи обеспечения кадрами создаваемой централизованной системы экономического 

управления страной. В становлении политической системы страны широко использовались 

политические технологии мобилизации, и в первую очередь классово-партийный принцип как 

технология формирования государственных органов власти и всей государственной политики.  

Осуществление технологий политической мобилизации было направлено на подъем 

политической активности населения, легитимацию политического господства правящей 

коммунистической партии. Первые конституции Украины, используя принципы классово-

партийного предпочтения, навязывали обществу многие параметры политического и 

хозяйственного устройства, через предоставление политических прав определенным 

категориям граждан мобилизовали их на легитимное существование, реализацию своих прав и 

свобод, повышение своего социального статуса. В то же время законодательно часть населения 

˗ «эксплуататорские элементы» или «лишенцы» ˗ были устранены из участия в политическом 

процессе и в дальнейшем многие из них подверглись достаточно жестким проверкам на право 

свободно работать и даже жить.  

Первоочередная задача в процессе руководства становлением вузов – добиться коренного 

улучшения и изменения социального состава студенчества путем очищения вузов от 

вражеского балласта и увеличения приема в вузы выходцев из рабочего класса и трудового 

крестьянства. При этом использовались ряд технологических приемов: во-первых, создание в 

вузах рабочих факультетов (рабфаков); во-вторых, улучшение социального состава 

студенчества за счет приема в вузы по направлениям партийных, комсомольских, 

профсоюзных, военных организаций, комбедов; в-третьих, регулярные перерегистрации 

(чистки) кадрового состава вузов. Для соблюдения классово-партийного принципа активно 

использовался метод взаимно-перекрестного доносительства. Этот метод всячески поощрялся, 

развивался, поддерживался. Кроме людей, принуждавшихся к сотрудничеству, было огромное 

количество добровольцев. Преподаватели новой генерации должны были насаждать через 

образование новое мировоззрение, социалистическую систему ценностей. Также параллельно 

шел процесс обновления профессорско-преподавательского состава, выдавливание буржуазных 

кадров из вузовской системы, осуществлялся он планомерно, последовательно, регулярно. 

Большевистская партия (коммунистическая партия) в 1920-е годы сама 

трансформировалась, используя принципы социалистической мобилизации. Был проведен 

процесс радикальной смены состава партии за классовым принципом. В большинстве в партию 

шли выходцы из беднейших слоев деревни. Они исповедовали коллективизм, были настроены 

анти собственнически, верили в защиту государства. Они не имели представления о 

парламентской демократии, гражданском обществе, воспринимали партийные порядки как 

естественные. Таким образом, классово-партийный принцип в те годы был важнейшим 

технологическим ресурсом выстраивания всей системы общественной жизни страны. 
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РОЛЬ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

 

У сучасному світі глобалізація стирає кордони не лише адміністративні, але й культурні 

та світоглядні. Відкриваються можливості для покращення власного освітнього рівня і 

задоволення потреби в пізнанні перед людьми незалежно від віку й статі, місця проживання й 

майнового стану, освіти та роду занять. Філософія, завдяки якій люди отримують доступ до 

якісних освітніх ресурсів, можуть ділитися знаннями та інформацією, навичками й ідеями 

носить назву 'відкрита освіта’. Відкрита освіта це також гуманістичний (врахування потреб та 

інтересів тих, хто навчається) та інноваційний (орієнтація на застосування новітніх технологій 

в педагогічному процесі) підходи до освіти.  

Відкрита освіта базується на принципах дистанційного навчання, тобто сполученні 

студентів з різноманітними ресурсами навчання (зокрема, через локальні, регіональні та 

всесвітні мережі). Це змінює традиційну трикомпонентну (викладач - книга - студент) модель 

освіти на багатокомпонентну (поява принципово нових суб’єктів освітнього процесу) [1]. 

Сучасні студенти отримують можливість черпати інформацію з відкритих освітніх платформ 

(Coursera, Udemy, edX, FutureLearn, OpenLearn, MOOC, Saylor Academy, Открытое образование, 

Prometeus, EdEra, ВУМ тощо, які дають можливість отримувати сертифікати); проектів (TED і 

ПостНаука, де є можливість читати статті та переглядати відео з різноманітних тем); 

інформаційних ресурсів з вільним доступом до наукової літератури. Студенти можуть 

скористатися можливостями  YouTube, на якому діють канали провідних університетів світу 

(YaleCourses, MIT OpenCourseWare, Stanford, Harvard University, Berkley Center тощо). Варто 

зауважити, що такі ресурси є допоміжними у процесі навчання і, наразі, не можуть стати 

повноцінними замінниками вищої освіти. Кліффорд Лінч зауважив, що: ‖Без сумнівно, доступ 

до інформації, знань і освітніх ресурсів надає можливості для навчання, але, використовуючи 

їх, можна здобути радше ілюзорну освіту‖ [2, с.77]. Велика кількість інформації не вирішує 

освітніх проблем і роль викладача в освітньому процесі залишається значною. Викладач 

допомагає систематизувати масиви інформації, зорієнтувати студента у тому, яка література 

має вивчатися першочергово, а яка розкриває тему з іншого боку. 

Очевидно, що відкрита освіта має як переваги, так і та недоліки. До переваг відкритої 

освіти відносимо: можливість навчатися у власному ритмі і вдома; спілкування з географічно 

віддаленими людьми та представниками інших культур, що сприяє збагаченню досвіду, вмінню 

налагоджувати контакти, вдосконалювати знання іноземних мов; гнучкість і чутливість 

навчальних програм до освітніх запитів та вимог ринку праці; зручність у користуванні; 

вартість; можливість слухати лекції відомих науковців з провідних університетів світу та 

професіоналів-практиків. Відкрита освіта не позбавлена певних недоліків: перегляд лекцій не 

дає практичного досвіду; спілкування з лектором опосередковується технічними засобами; 

дистанційне навчання не здатне допомогти сформувати в особистості вмінь і навичок групової 

роботи, вміння спільно виконувати завдання, що стає перешкодою у професійній соціалізації 

студента. Не менш важливою проблемою є оцінювання знань студентів: оскільки студенти 

проходять оцінювання дистанційно, є загроза недобросовісності. Проте відкрита освіта дає 

великі можливості для навчання протягом усього життя, для навчання паралельно у кількох 

вищих навчальних закладах, для опанування різних дисциплін. Поєднання формальної та 

неформальної освіти (підтверджених визнаними університетами та освітніми організаціями) 

збагачує резюме особи, що піднімає її цінність на ринку праці. 
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Усе більшу роль на ринку праці відіграють  знання, компетентності і вміння 

користуватися інформаційними технологіями у виробництві товарів і послуг, в утворенні та 

обміні інформацією. Система відкритої освіти сприяє формуванню компетентного фахівця, що 

володіє знаннями та вміннями вирішувати завдання, які перед ним постають в процесі трудової 

діяльності, а головне – здатністю і бажанням підвищувати свою кваліфікацію відповідно до 

нових професійних вимог. 
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