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У статті розглядається життєвий шлях проро�

ка Мухаммеда та його роль у створенні ісламу.

Ключові слова: цивілізація, пророк, Мухаммед,

іслам.

В статье рассматривается жизненный путь про�

рока Мухаммеда и его роль в создании ислама.

Ключевые слова: цивилизация, пророк, Му�

хаммед, ислам. 

The article is considered of Proroc Muhammed

live and his role in Islam.

Key words: Civilization, Proroc, Muhammed,

Islam.

У попередніх наших публікаціях «Великий скіф
Зороастр — пророк і маг із Золотоноші?» [4], «Вели=
кий скіф Будда — пророк, який не знав Бога?» [5]

та «Великий єврей Мойсей — пророк, проклятий
Богом» [3] ми ознайомились із життям і діяльніс�

тю кількох видатних пророків Бога та з їхнім ви�

датним внеском у становлення світової цивілі�

зації. 

І сьогодні ми продовжуємо дослідження цієї

надзвичайно важливої і цікавої теми в особі ви�

датного арабського пророка Мухаммеда.

• Аллах і його дочки 
ІСЛАМ (буквально — покірність волі Алла�

ха) — наймолодша із світових релігій, що ви�

никла в VII ст. н. е. у західній частині Аравійсь�

кого півострова.

В умовах переходу від родоплемінного устрою

до держави ця монотеїстична релігія відповідала

потребам об’єднання арабських племен. Заснов�

ником ісламу вважається Мухаммед (Могаммад

чи Магомет, 570–632 рр.) родом із Мекки (нині

це місто в Саудівській Аравії). 

Майбутній пророк Мухаммед належав до од�

ного із збіднілих кланів племені курейшитів, яке

становило більшість населення цього міста і конт�

ролювало ключі від головного храму міста Мек�

ка — Кааби, котрий за зовнішнім виглядом на�

гадував куб (рис. 1).

Рис. 1 — Символ Єдності Бога — Кааба (куб), що стоїть
у внутрішньому дворі Священної Мечеті Мекки   

Доісламська Кааба була релігійним центром

східних семітів (арабів). У цьому храмі навко�

ло священного каменя кубічної форми стояло

360 статуй племінних арабських богів (очевидно,

за кількістю днів у календарному році) [2], хоча

вже тоді східні семіти вірили в існування верхов�

ного божества, якого називали Аллах (на їх мові

це буквально «бог»). 

Попри всю свою верховну значимість бог Ал�
лах був далекий від вирішення повсякденних

проблем кочовиків�арабів, а відтак і не вважав�

ся предметом особливого культу чи ритуалу. 

При цьому, як це не дивно для патріархаль�

ного арабського суспільства, найбільший «рей�

тинг» у семітів�кочовиків мали три богині жіно�

чої статі, які вважалися дочками Аллаха: Аллат
(Allât), Манат (Manât) і Аль!Узза (al�’Uzzá).
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• Аллах — скіфський бог?
Як стверджує дослідниця історії мусульмансь�

кого світу Т. Ірміяєва [9], спочатку він називав�

ся Ал Ілах, але згодом отримав більш зручне для

вимови ім’я — Аллах. 

Судячи з того, який величезний вплив мала

скіфо/арійська цивілізація на розвиток «доісто�

ричних» цивілізацій Шумеру/Сумеру/Самари

та Єгипту (ІІІ–І тис до н.е.), немає нічого див�

ного в тому, що кочовики!семіти (євреї і араби),

напевно, саме у скіфів запозичили культ бога

Ела/Іла для свого божественного пантеону. 

Цікаво також, що серед арабських племен

поблизу Мекки проживало досить войовниче

плем’я сакіфітів. У назві цього кочового пле�

мені явно проглядається родове ім’я саків —

скіфського племені, що дало світові великого

пророка Будду (Сакья Муні) [5].

У цьому зв’язку можна нагадати, що, за пові�

домленням Геродота, скіфське (сакське) плем’я

будинів проживало на території Сумської, Черні�

гівської, Черкаської областей України та при�

леглих до них білоруських землях. А сумери/шу!
мери/самари, судячи з шумерських міфів та

етимології племінних назв, найімовірніше,

прийшли в Месопотамію з Сумщини та інших

областей України [6].

Нагадаємо також, що від імені бога Ела/Іла
була названа й українська та середземноморсь�

ка Еллади, а сам бог Ел/Іл із часом перетворився

на Зевса�громовержця та бога грози Ілію.

• Про Аллаха і Ахілла
Цікаву інформацію ми можемо взяти для на�

шого аналізу і з наукових розвідок азербайджансь�

кого історика І. Алієва [1], який довів, що форма

вимови імені Халла/Хілла походить від імені пле�

мен гелів/легів (лелегів — В. Б.?), що здавна про�

живали в контрольованій скіфами/аріями Мідії.
До складу цієї держави, до речі, у VII–VI ст.

до н.е. входила більшість земель нинішньої Ту�

реччини, Вірменії, Іраку та Ірану, з якими

семіти (євреї і араби) досить тісно контактували

(і торгували, і воювали). 

А біблійний народ лелегів/лелек у ІІІ–ІІ тис.

до н.е. активно розселявся з території Полтавсь�

кої та інших центральних українських областей

України, дійшовши аж до берегів Нілу і засну�

вавши там цивілізацію Стародавнього Єгипту.

Щойно названий нами автор помітив, що

ім’я Халл/Хілл (від себе додамо — і Гал) є близь�

ким до імені Ахілл і є древнім варіантом слова

Аллах. Ахілл вважався понтархом (володарем пон!
ту, тобто моря). 

Відповідно з цього титулу виразно прогля�

дається божественний статус імені Аллаха, який

став головним божеством арабського «моря пус�

телі» з приходом пророка Мухаммеда.

Нагадаєм принагідно, що еллінський герой

(і божий син) Ахілл «чомусь» похований разом

з Єленою, що стала причиною відомої Троянської

війни, на острові Левка (нині — Зміїний) в Чор�

ному морі поблизу українського міста Одеси [6].

• Життєвий шлях пророка Мухаммеда
Мухаммед рано осиротів: його батько Абдалла

помер у віці 25 років, коли хлопчик ще й не на�

родився, а мати Аміна пішла з життя, коли йому

було лише шість років. Батько Мухаммеда був

незаможним і залишив сироті п’ять верблюдів,

кілька овець і одну рабиню, що й стала мамкою

майбутнього пророка.

Напочатку Мухаммеда взяв до себе його ста�

ренький дідусь Абд ал Муткаліб, який (один із не�

багатьох арабів) був прибічником єдинобожжя,

тоді як більшість арабів була на той час язични�

ками. 

А коли дід Мухаммеда помер (578 р.), його ви�

ховував дядько Абу Таліб, котрий не вірив в бо�

жественну місію племінника, але великодушно

оберігав до самої своєї смерті. 

Приблизно в чотири роки Мухаммед захворів

на епілепсію. Він страждав від сильного голов�

ного болю та конвульсій, що на початку тлума�

чилося його ворогами (і ним самим) як вплив

демона, а згодом сприймалося як надприродній

знак присутності Бога.

Коли майбутній пророк підріс, він найнявся

пастухом і караванщиком до багатої вдови Ха!
діджі, з якою згодом взяв шлюб. Йому було 25,

а їй — 40 років, проте їхній шлюб був щасливим. 

Вибір вдови був зрозумілим. Він показав себе

гарним караванщиком і був привабливим на ви�

гляд. Як описують, Мухаммед був середнього

зросту, з широкими плечима, мускулястий, мав

чорні очі і таку саму бороду, білі зуби, довгий ніс,

патріаршу бороду і, головне, домінуючий пог�

ляд. Він часто сміявся і мав приємну посмішку.

Рис. 2 — Пророк Мухаммед мав 
домінуючий погляд і приємну посмішку 
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Все у них із Хадіджею було б добре, якби не

єдина проблема: не було спадкоємця — з шести

дітей вижила лиш одна дочка Фатіма…

Як свідчать дослідники історії ісламу, у пов�

сякденному житті Мухаммед був працьовитим

і скромним. До кінця життя сам латав свій одяг,

доїв кіз, допомагав своїм численним, жінкам по

господарству і в приготуванні їжі, а основою йо�

го раціону були фініки й вода. 

Особиста власність видатного арабського

пророка і вождя складалася з кількох конфіско�

ваних ділянок землі, 15 рабів, кількох верблюдів

і мулів, сотні овець і одного півня [13]. 

• Ім’я пророка
Ім’я Мухаммед означає возвеличуваний, гідний

хвали. У Корані він згадується по імені лише чо�

тири рази. Але кілька разів він називається в цій

священній для мусульман книзі за допомогою

епітетів, а саме: пророком (ал�Набі), вісником (Ра�

сул), слугою Бога (Абд), вісником (Башир), попе!
реджувачем (Надхір), нагадувачем (Мудхаккір),

свідком (Шахід) тощо. 

Мусульманська традиція вимагає після ви�

мови або написання імені пророка Мухаммеда
неодмінно говорити слова: «Солля Аллагу алей�

гі ва салям» (араб. ), що означає:

«Поблагословить його Аллах та привітає».

Повне ім’я Мухаммеда досить довге. Цікаво,

що серед низки арабських імен «чомусь» присутні

імена зовсім не арабські:

Абу аль!Касім Мухаммад ібн ’Абд Аллах ібн Абд
аль!Мутталіба, ібн Хашим … ібн Мудрик … ібн
Іаніш (Яніш? Іван? — В. Б.) ібн Шит ібн Адам [13].

Принаймні, ми знаємо, що прізвище Мудрик
є досить поширеним поміж українців. Був у нас

і князь Ярослав Мудрий. Знаємо ми й ім’я першої

людини — Адама… — Такі ось цікаві аналогії,

що опосередковано свідчать про певні зв’язки

скіфо/арійської та арабської цивілізацій, які,

певна річ, потребують додаткового вивчення…

• Одкровення архангела Гавриїла і початок
кар’єри пророка

Коли Мухаммеду виповнилося 40 років (610 р.),

він, перебуваючи в трансі у печері на горі Хіра,

почув одкровення від архангела Джабраїла/Гав�

риїла, який наказав йому «кричати в ім’я Боже». 

Звісно, він перелякався. Проте його перша

жінка Хадіджа заспокоїла Мухаммеда, завважив�

ши, що треба не боятися, а тішитися, бо він бу�

де пророком свого народу. 

Пізніше він знову пішов на ту ж саму гору з ме�

тою вчинити самогубство, але знову почув від ар�

хангела Гавриїла, що з’явився на горизонті: «Я Гав�

риїл, а ти Мухаммед, пророк Бога. Не бійся!»

Відтоді Мухаммед починає виступати як про�

повідник, закликаючи звернутися до єдиного бо�

га Аллаха, щоденно молитися йому, додержувати

посту та творити благодійництво на користь

бідних. 

Називаючи себе пророком Аллаха, він пе�

редрікав швидкий кінець світу та страшний суд,

закликав відмовитися від поклоніння ідолам,

зібраним у Мецці.

Рис. 3 — Мухаммед і архангел Джабраїл (пророка було
прийнято зображувати в ореолі божественного пламені —
зороастрійська традиція?). Ілюстрація з рукописної книги
«Міраж=наме». (XV ст., Герат, Афганістан)

Мухаммед був «неосвіченим» пророком, мав

бурхливу уяву і неабиякий поетичний та

релігійний талант. Учені і досі не впевнені, чи

він умів читати і писати. Ясно лиш одне: Коран
він диктував (за божим натхненням) своїм уч�

ням і помічникам — усно.

Зрозуміло, що з боку найвпливовіших людей

міста Мухаммед зустрів різку протидію, яка пере�

росла в переслідування. Причиною була смерть

його жінки, а потім і голови роду хашимітів Абу
Таліба. Останній дружньо ставився до Мухамме!
да, котрий доводився йому небожем.

До влади у Мецці прийшов за правом стар�

шинування Абд!аль!Мутталіб, який доводився

рідним дядьком пророку, проте негативно ста�

вився до його «історичної місії».

Втративши підтримку свого роду та племені,

Мухаммед разом зі своїми послідовниками був

змушений шукати однодумців поза Меккою.

«Чомусь» найперше він прямує до сусіднього

міста Таїфа, де проживало плем’я сакіфітів. Але

вони не сприйняли іноплемінника, хоча він і про�

повідував вчення їхнього бога Ал Ілаха. 

Подальші пошуки кращого життя і розуміння

його вчення привели Мухаммеда до оази Ятріб

(пізніше — Медина), звідки походила мати про�

рока. У цьому місті проживали арабські та єв�

рейські племена, які сповідували язичництво та

іудаїзм і постійно ворогували між собою за поділ

родючих земель [2].

Посівши на перших порах роль своєрідного

«третейського судді» (але ще не віровчителя!),

Мухаммед почав переселяти своїх прихильників
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(мухаджирів�переселенців) з Мекки до Медини.

Так на початку 20�х років VII ст. він став на чолі

великого об’єднання різних родів і племен як

суддя і своєрідний політичний лідер.

Рис. 4 — Мухаммед проповідує Коран 
учням (арабська мініатюра, Х ст.)  

Мединська громада розробила свій статут,

свої організаційні форми, перші закони та нор�

ми повсякденного життя і, звичайно, основні

засади нової релігії. 

Тут він одружився з десятирічною Аїшею —

дочкою місцевого багатого купця Абу Бекра і роз�

почав військову боротьбу з можновладцями Мек�

ки, в якій зберігалася головна святиня семітів —

Кааба.

Мединці перемогли, і 630 р. Мухаммед зі свої�

ми прихильниками здійснив паломництво (хадж)

до священного міста Мекки.

• Релігійно=політична концепція халіфату
Після капітуляції Мекки і смерті Мухаммеда

(632) очолювана ним громада мухаджирів (пере�

селенців) і ансарів (помічників�мединців) разом

із впливовими особами з Мекки стали центром

ще більшого об’єднання арабських родів і пле�

мен. Згодом воно перетворилося на арабську те�

ократичну державу ранньофеодального типу —

Халіфат [9].

Ідеологічною основою такого об’єднання

став іслам, який зазнав відчутного впливу з боку
зороастризму, християнства й іудаїзму [2]. Зок�

рема, від християнства й іудаїзму нова релігія

перебрала у шерег догматичних та обрядових

положень, а від зороастризму — специфічну об�

рядовість Стародавнього Сходу, зокрема харак!
терні для цієї релігії вимоги ритуальної чистоти
віруючих і т. ін.

Рис. 5 — Пророк Мухаммед (1315)

Сформувавшись в умовах менш розвинутого

суспільства, мусульманство — за своєю догмати�

кою й ритуалом, етичними та моральними нор�

мами — з�поміж усіх релігій є найдоступнішим

для простих людей. Це, до речі, було однією

з передумов значного поширення ісламу серед

завойованих арабами народів, які спочатку ба�

чили в ісламістах визволителів.

Араби перетягували на свій бік місцеву еліту,

залишаючи їй багатства та привілеї, водночас

жорстоко знищуючи непокірних і незговірливих.

Використовували й економічні важелі, зокрема

й податкові (мусульмани не сплачували подат�

ків на відміну від немусульман).

Учення пророка викладено в написаному від

першої особи Корані (буквально — читання, дек�

ламація), який є зібранням проповідей Мухамме�

да мекканського і мединського періодів, та Сунні,
що є зібранням текстів висловів (хадисів), припи�

суваних Мухаммедові.
Як і християнство, іслам проголошує принцип

активного втручання в земні справи. Йому не до

вподоби християнський вислів «кесарю — кеса�

реве, Богу — Богове». 

Згідно з мусульманською традицією, що йде

від Мухаммеда (релігійного лідера і голови дер�

жавної влади), іслам наполягає на єдиновладді
в духовній і світській сферах.

Ісламська громада, за уявленнями віруючих,

це — теократія. Влада належить богу Аллаху, але

реалізується через його представника.

І Коран, і Сунна практично не мають норм, які

регулюють політичний устрій, здійснення влади,

форми правління.

Терміна «держава» мусульманські джерела не

знають. Там є лише імамат (керівництво молит�

вою) та халіфат (наслідування). Згодом їх почали

використовувати для означення мусульманської

держави. Отже, сформульована значно пізніше

релігійно�політична теорія халіфату зберегла

принципи єдності влади духовної та світської

в одному інституті.
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• Жінки пророка, який не створив династії
Після одруження на значно старшій за Мухам!

меда (25 р.) вдові Хадіджі (40 р.) він не мав інших

жінок аж до її смерті. Після неї він мав за різни�

ми оцінками від 11 до 23 офіційних дружин і чи�

мало наложниць [13]. 

Мухаммед одружувався на всіх своїх жінках

до Коранічної заборони, яка обмежила мусуль�

манам число дружин у кількості чотирьох. Усі

його дружини, крім Аїши, були до нього заміжні

(дехто й кілька разів). Всі вони мали статус «ма�

ти віруючих (або правовірних)». 

Практично всі вони, крім Хадіджі та Аїші, бу�

ли дружинами померлих та загиблих соратників

Мухаммеда. І зауважимо, тоді це була нормаль�

на практика підтримки сімей воїнів ісламу, які

віддали своє життя за справу Аллаха.

Проте був і випадок, який вельми несхвально

сприйнявся тогочасною арабською спільнотою.

Мухаммед мав прийомного сина Зейда ібн Харі!
са, який був одружений на красуні Зайнаб бінті
Джахш.

Треба ж було такому статися, але Мухаммед
став настирливо виявляти свій інтерес до власної

невістки, яка, схоже, не змогла встояти перед

магнетизмом пророка. Зейд був змушений дати

дружині розлучення, а Мухаммед влаштував пиш�

не весілля. 

Звісно, що араби вважали такий шлюб інцес�

том (шлюбом між близькими родичами). Проте

пророк вирішив це питання досить оригінально,

ввівши до Корану спеціальне одкровення, яке

виправдовувало його дії (Сура 33:36–40).

Загалом у Корані було відображено чимало

проблем особистого життя пророка. Скажімо, ко�

ли іншим дружинам не сподобалось, що Зайнаб
почала ставати «улюбленою дружиною проро�

ка», вони влаштували йому обструкцію. Мухам!
мед у відповідь не стримався і несхвально про�

коментував у Корані підступи своїх молодих

дружин (Сура 66:1–5).

Факти свідчать, що жінки відігравали важли�

ву роль у життя пророка. Перша жінка Хадіджа
завжди підтримувала його і першою за проро�

ком прийняла іслам. 

Після неї найулюбленішою серед дружин

Мухаммеда була Аїша — дочка його соратника

Абу!Бекра, яка прийшла в його дім ще малень�

кою дівчинкою з ляльками, але одразу зачарува�

ла його своєю жвавістю і розумом, а згодом

й набула найбільшого впливу в його гаремі.

Вельми показово, що її батько Абу!Бекр (не без

підтримки своєї дочки? — В. Б.) після смерті

Мухаммеда став його правонаступником —

халіфом (632–634). 

Саме Аїша, як свідчать ісламські богослови,

була авторкою ранніх хадисів (висловів) про жит�

тя і діяльність пророка Мухаммеда. Вона виріз�

нялась розумом, проте була надзвичайно ревни�

ва, засуджувала багатоженство чоловіка і доволі

часто ставала джерелом гучних скандалів. Один

з них навіть потрапив до Корану. 

Одного разу Мухаммед з невідомих причин

«забув» взяти її з собою до Мекки. Це їй не спо�

добалося, і вона переконала сподвижника про�

рока Савфана вирушити з нею йому навздогін. 

Те, що Аїша їхала в Мекку одна з чужим чоло�

віком стало причиною певних чуток і пересудів.

Мухаммед через це деякий час тримався з нею

досить холодно, про що є свідчення в одному

з хадисів (Сура 24:11–20). Сама ж Аїша була обра�

жена підозрілістю чоловіка, який згодом (після

відповідного одкровення) все�таки змінив гнів

на милість.

Загалом його шлюбну (і позашлюбну) актив�

ність пояснюють кількома причинами. Одні го�

ворять, що це було свідченням фізіологічної гі�

персексуальності пророка, який мав відповідну

енергетику від бога. 

Інші виводять її з політико�дипломатичних

причин, коли політичні союзи племен і народів

у Середньовіччя скріплялися шлюбами керів�

них осіб.

Проте побутує й буденна думка, що Мухаммед
в такий спосіб прагнув народити сина, який був

би спадкоємцем його новозбудованої держави.

Але політична династія Мухаммеда не склалася.

Його перша дружина Хадіджа народила йому

двох синів, але вони народилися кволими і рано

померли. Улюблена наложниця Марія, яка була

за походженням з корінних єгиптян — коптів,

теж народила йому хлопчика, але хлопчик та�

кож помер на другому році життя. Більше хлоп�

чиків жодна з жінок і наложниць Мухаммеда
йому не народжувала. 

Зрозуміло, що Мухаммед дуже переживав з цьо�

го приводу, оскільки в ті часи на Аравійському

півострові за звичаєвими традиціями зневажли�

во ставилися до чоловіків, що не мали синів.

Можливо, саме тому він прагнув все інших й ін�

ших жінок. Але Аллах так і не дав йому сина, не�

вдовзі помер і сам пророк…

І все ж, попри неутворення політичної динас�

тії Мухаммеда, його релігійний проект був і зали�

шається успішним, адже нині вже більше мільяр�

да людей планети сповідують іслам. І ця релігія,

як свідчать фахівці, увібрала в себе і творчо пе�

реосмислила, зокрема, й елементи релігійних

вірувань скіфо�еллінської цивілізації, яка має

праукраїнське коріння. 
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В статье рассматриваются особенности меж!
дународных отношений, сложившиеся вследствие
походов сельджуков и возникновения мусульманс!
ких государств. В частности, анализируются
взаимосвязи Аббасидского халифата и Византии. 

Ключевые слова: аббасидский халифат, Сель�

джукиды, международные отношения.

У статті розглядаються особливості міжна!
родних відносин, які склалися внаслідок походів
сельджуків і виникнення мусульманських держав.
Зокрема, аналізуються взаємозв’язки Аббасидсь!
кого халіфату з Візантією.

Ключові слова: Аббасидський Халіфат, Сель�

джукіди, міжнародні відносини.

Within 12th century there was a severe struggle between
Abbasid’s and Seljuks for superiority in the Muslim world.
It was time of crusades, and Abbasids instead of organi!
zing struggle against crusades, struggled against Seljuks.
This struggle has weakened Caliphate and Seljuks empire.

Key words: Abbasid’s Caliphate, Yegana Gezalova,

the international relations.

Сельджукские походы и образование сельд�

жукского государства являются одним из важ�

нейших этапов в истории международных отно�

шений средневековья. Во�первых, в ходе этих

событий складывались самые тесные взаимоот�

ношения сельджуков с Византией; во�вторых,

они оказали большое влияние на взаимоотно�

шения между мусульманскими государствами.

И наконец, именно в этот период борьба за стра�

тегически важные регионы втягивает в свою

орбиту сельджуков, Аббасидский халифат, Ви�

зантийскую империю, западноевропейские го�

сударства и папство, с одной стороны, и местные

государства, образовавшиеся в этих регионах —

с другой.

Борьба Аббасидского халифата за возвраще�

ние утраченных политических прав и преобла�

дающее положение в Передней Азии занимает

особое место в международных отношениях XII в.

Как известно, еще в X веке Аббасиды фактически

лишились политической власти (945 г.), а с 1055 г.,

когда сельджуки положили конец государству

Буидов, положение халифов существенно не из�

менились — за ними оставлялась лишь духовная

власть. Но Аббасиды XII века резко отличались

своим политическим потенциалом от Аббасидов

X–XI вв.: во�первых, веротерпимые сунниты�

Сельджукиды, в отличие от Буидов, покрови�

тельствовавших шиитам, относились к халифам

более уважительно. С другой стороны, Сельд�

жукская держава, даже в период своего расцвета,

не была прочным государством, и междоусобная

борьба здесь началась уже после смерти великого

султана Малик�шаха (1092 г.). Это обстоятельст�

во также отвлекало внимание Сельджукидов от

Аббасидских халифов и играло им на руку, кото�

рые всячески пользовались этой борьбой. 

В течение нескольких лет после смерти Ма�

лик�шаха от центральной власти верховного

султана стали независимыми сельджукские пра�

вители Сирии, Кермана, Рума; ожесточилась

борьба за престол верховного султана. Именно

тогда и началось активное участие халифов в этой

междоусобице. В борьбе за верховную власть

между великим султаном Санджаром (1117–1157)

и его племянником Иракским султаном Махмудом

(1117–1131) халиф ал�Мустаршид (1118–1135)

смог извлечь выгоду и в 1126 г. между ним и Мах�

мудом был заключён союз против Санджара

[1, VIII, с. 321; 2, V, с. 109]. Большой интерес для

нас представляет послание султана Санджара,

узнавшего об этом союзе, своему племяннику.

В этом послании отчетливо прослеживается

цель политики Аббасидов в отношении сельд�

жуков, которая продолжалась и в последующие

годы. Так, предостерегая Махмуда от козней ал�

Мустаршида, Санджар предупреждает, что «ес�

ли ты с ним вступишь в союз против меня, сна�

чала он отделается от меня, а потом и вступит

против тебя» [3, л. 55а]. 

После смерти Махмуда, в продолжение своей

политики, халиф ал�Мустаршид заключил союз

с Сельджук�шахом, другим племянником Санд�

жара и претендентом на Иракский престол [1,

VIII, с. 335]. Это была ещё одна попытка халифа

освободиться от политической зависимости

сельджуков и добиться их ослабления. Следую�

щим смелым шагом ал�Мустаршида стало его

распоряжение о прекращении упоминания

имени Санджара в хутбе. Как отмечает акаде�

мик З. М. Буниятов, этим распоряжением «халиф

ал�Мустаршид объявил себя единоличным влас�

тителем Ирака» [4, с. 25]. 
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В течение 1132–1133 гг. халиф то и делал, что

всячески поддерживал то одного, то другого

сельджукского принца в их междоусобной борьбе.

В своих политических интригах, кроме сельд�

жукских принцев, ал�Мустаршид использовал и

тюркских военачальников; он принимал их на

службу и одаривал ценными подарками. Именно

полагаясь на поддержку этих эмиров, ал�Мус�

таршид в 1135 г. начал войну против Иракского

султана Масуда (1135–1152) и проиграл её. Эта

была первая и плачевно закончившаяся попытка

Аббасидского халифа прямо, без всяких прикры�

тий, выступить против Иракского султана.

После убийства ал�Мустаршида (1135) его

сын ал�Рашид (1135–1136) продолжал политику

своего отца и противодействовал сельджукским

султанам. Именно в правление этого халифа

Багдад превратился в центр коалиции против

Иракского султаната. В этой коалиции участвова�

ли сельджукский принц Давуд, владетель Мосула

атабек Зенги, а также правители Казвина, Фарса,

Исфахана. Но противоречия среди участников

коалиции привели к её поражению. Участь хали�

фа ар�Рашида была такой же, как у отца: после то�

го, как халиф покинул Багдад, в 1138 году он был

убит исмаилитами [1, VIII, с. 361–362; 6, с. 54].

Интересен тот факт, что все привилегии и

права, утраченные халифом ар�Рашидом,

а именно право назначать везиров, кадиев и

других чиновников Халифата, удалось вернуть

себе именно халифу ар�Муктафи (1136–1160),

считавшемуся наиболее приемлемым «эмиром

верующих» для великого султана Санджара и

султана Масуда. А после смерти Масуда (1152)

халиф ал�Муктафи усилил свою власть в Ираке

и перестал считаться с султаном Мухаммадом

(1152–1159), новым государем Иракского султа�

ната. К 1156 г. в Багдаде образовалась новая коа�

лиция против султаната, в состав которой кроме

халифа, вошли также претендент на Иракский

престол Сулайманшах, эмиры Шамс ад�Дин

Илдениз, Арслан�Апа, Фахрад�Дин Зенги и др.

В этот период в междоусобной борьбе Сельд�

жукидов начинает активно участвовать атабек

Шамс ад�Дин Илдениз, правитель почти всего

Азербайджана. Багдад полагался на него, так как

именно Шамс ад�Дин Илдениз своим походом

на Хамадан мог отвлечь внимание султана Му�

хаммада, осадившего в 1157 году Багдад. И халиф

не просчитался: узнав о походе на Хамадан, сул�

тан действительно снял осаду Багдада и начал вой�

ну против Илдениза [2, V, с. 156; 3, л. 79б�80а].

Война закончилась поражением атабека Шамс

ад�Дина, который был прощён султаном и наз�

начен правителем Аррана (Северного Азербай�

джана). Смерть султана Мухаммада также спас�

ла Багдад от второго похода этого государя.

Знаменательно то, что после возведения на

султанский престол Арслан�шаха (1160–1176),

атабеком которого был Шамс ад�Дин Илдениз,

Багдадский халиф был вынужден считаться

с тем, что в Иракском султанате возникла силь�

ная власть в лице азербайджанской династии

Илденизидов. К этому времени великого сельд�

жукского султана Санджара уже не было в жи�

вых, а с 1160 г. сельджукские султаны утратили

реальную власть в Иракском государстве, ибо

«династия Илденизидов была роздана, в первую

очередь, не для управления Азербайджаном,

т. е. своим наследственным владением�доменом,

а для руководства Иракским государством»

[7, с. 192–193]. 

Вполне понятно, что это обстоятельство не

могло устраивать Аббасидов и поэтому ал�Мус�

танджид (1160–1170) отказался признать Арс�

лан�шаха султаном [1, IX, с. 73]. Образовался

союз недовольных эмиров во главе с халифом

против нового султана, а на деле против участ�

ников этого союза и за расширение владений

Иракского султаната. Борьба в результате заня�

ла более десяти лет (1161–1175), и в итоге Шамс

ад�Дин Илдениз подчинил своей власти терри�

торию от Кавказских гор до Персидского зали�

ва. Впрочем, Аббасиды также упрочили свой

международный авторитет после падения Фа�

тимидского халифата (1171).

Таким образом, благодаря военному и поли�

тическому авторитету, дипломатическим способ�

ностям и даровитости государственного деятеля

Шамс ад�Дина Илдениза, Иракский султанат

становится самым могущественным государ�

ством Передней Азии и опасным противником

Аббасидского халифата. Не случайно, сын Шамс

ад�Дина атабек Джахан Пахлаван (1175–1186)

постоянно получал от халифов всякие почести

и вёл независимую от Багдада политику [3, с. 97б].

Независимость атабека не только от Багдада, но

и от самых сельджукских султанов доказывает

и тот факт, что Джахан Пахлаван ни разу не

просил халифа ан�Насира (1180–1225) признать

Тогрула III (1176–1191) султаном, атабеком ко�

торого он являлся.

Но, как и в других феодальных государствах

XII века, в Иракском султанате наличие силь�

ной власти не могло остановить процесс децент�

рализации и междоусобицы. Уже после смерти

Джахан Пахлавана власть Илденизидов сильно

пошатнулась из�за разногласий между наслед�

никами Джахан Пахлавана, с одной стороны,

и Кызыл�Арсланом и сельджукским султаном

Тогрулом III, с другой. Разумеется, Аббасидс�

кий халиф также участвовал в этой борьбе. Ха�

лиф ан�Насир, считая султана Тогрула III более

опасным противником, принял сторону атабека

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

14



Кызыл Арслана (1186–1191). В начале 1188 г. ха�

лиф отправил большую армию на помощь атабе�

ку против султана [3, л. 100б], а во время второ�

го выступления армия халифа заняла Хамадан

(декабрь 1188 г.). Здесь же ан�Насир назначил

Кызыл Арслана своим наместником; в 1191 г.

в Багдаде халиф огласил хутбу с именем Кызыл

Арслана [1, IX, с. 218]. 

Султан Тогрул III действительно являлся

опасным противником для многих политичес�

ких сил. Особенно после смерти Кызыл Арсла�

на он становится главнейшим врагом халифа

ан�Насира в Иракском султанате. Но послед�

ний был искусным дипломатом и почти всегда

находил возможность натравить его на своего

врага. Султан Тогрул III был убит в бою с хорез�

мийцами (1194) [3, л. 109б; 1, IX, с. 230], и его

смерть положила конец Иракскому сельджукс�

кому султанату, в последние годы своего суще�

ствования находившегося в руках Илденизидов.

Халиф ан�Насир, будучи главой и оплотом ор�

тодоксального Ислама, в своих политических

целях не избегал даже помощи исмаилитов,

яростных шиитов, в государстве которых широ�

ко практиковались политические убийства [8]. 

В то время как Аббасиды были заняты расши�

рением своих владений и упрочением своего

политического влияния, мусульманский мир,

точнее Зенгиды и Аййубиды боролись против

крестоносцев. А ведь защита этого мира была пря�

мой обязанностью именно «эмира верующих». 

О неразборчивости выборе союзников хали�

фа ан�Насира говорит и тот факт, что после

уничтожения Иракского сельджукского султа�

ната и Илденизидов для борьбы со своим новым

врагом — государством Хорезмшахов «эмир

правоверных» всего мусульманского мира ре�

шил использовать монголов. Об этом с горечью

пишут средневековые мусульманские авторы

[1, IX, с. 361; 9, III, с. 136]. Но Аббасиды просчи�

тались в плетении своих политических интриг:

монголы, в отличие от сельджуков, не стали це�

ремониться с халифами и, пренебрегая диплома�

тическими уловками и политическими играми,

военным путем положили конец Аббасидскому

халифату (1225).

Конечно, причины упадка Аббасидского ха�

лифата кроятся не только в характере его внеш�

ней политики. Социально�экономические, поли�

тические процессы, с одной стороны, сложная

международная обстановка, которая также от�

части была связана с этими процессами, с другой,

положили конец существованию этого феодаль�

ного государства. Но, важно отметить, активная

внешняя политика поздних Аббасидов требова�

ла больших ресурсов, а они не компенсирова�

лись соответственными результатами этих уси�

лий, и такая политика приводила к «замкнутому

кругу». 
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Аналізуються причини змін організаційної струк!
тури та функціональних завдань політичної партії
у сучасному світі. Розглядаються методика моде!
лювання та критерії для створення моделі політич!
ної партії. Пропонується модель сучасної політич!
ної партії.

Ключові слова: політична партія, модель,

трансформація, організаційна структура.

Анализируются причины изменения организа!
ционной структуры и функциональных заданий
в современном мире. Рассматриваются методика
моделирования и критерии создания модели поли!
тической партии. Предлагается модель совре!
менной политической партии. 

Ключевые слова: политическая партия, модель,

трансформация, организационная структура.

Analyzed the reasons of changes of the organizational
structure and functional tasks of political party in a mo!
dern world. Examined a method of modeling and criteria
for creation of a political party. Offered a model of mo!
dern political party. 

Key words: political party, model, transformation,

organizational structure. 

Постановка проблеми. У політичних системах,

де демократичні структури починають тільки�

но з’являтись і демократичні процедури ще не

стали нормою, проблема полягає у з’ясуванні

завдань, які мають виконувати політичні партії.

Йдеться про суспільства, де розуміння та під�

тримка населенням демократії ще слабка, де ідеї

відступають на другий план порівняно з норма�

ми і правилами, а самі правила (закони) пишуть�

ся відповідно до потреб панівної групи. Визна�

чення ролі та функцій політичних партій у сис�

темах, що перебувають у процесі трансформа�

ції, є важливим для окреслення моделі сучасної

політичної партії, що відповідає своїм завданням

загалом у сучасному світі і в Україні зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання проблеми, що розгля!
дається. Методологія моделювання організації

як системи базується на концепції структурно�

функціонального аналізу Т. Парсонса, Р. Мерто�

на, загальній теорії систем Л. Берталанфі, Л. Рап�

попорта. Різноманітні аспекти моделювання

політичних партій досліджуються російськими

науковцями Б. Ісаєвим, Л. Сморгуновим.

Невирішені раніше складові частини загальної
проблеми полягають у необхідності проаналізу�

вати умови зміни сучасної моделі політичної

партії з метою з’ясування чинників, що вплива�

ють на її дієвість. 

Мета статті полягає у створенні моделі су�

часної політичної партії на базі системного

й структурно�функціонального аналізів.

Викладення основного змісту. Політичні партії,

як правило, зорієнтовані на владу, отже, органі�

зовують населення (електорат) на боротьбу за її

здобуття, створюють структури та виховують ак�

тивістів для завоювання й утримання влади. Ця

найсуттєвіша характеристика політичної партії

є визначальною для її організаційної структури

й окреслення пріоритетності здійснення функ�

цій. Саме тому зміна у владних відносинах (особ�

ливо коли такі зміни мають системний характер)

змушує змінюватись і самі партії. Разом з тим

політичні партії відіграють важливу роль у житті

суспільства, а саме забезпечують інституціоналі�

зацію політичної участі громадян, послаблюють

стихійні форми соціально�політичної активнос�

ті, мобілізують широкі народні маси на виконан�

ня запропонованої ними програми суспільного
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розвитку, формуючи необхідні для цього навич�

ки та якості. 

Що спонукає партії змінюватись? Сьогодні

знижується зацікавленість громадян роботою

в партіях. Цей феномен дістав назву «ерозія пар�

тій», що виявляється у скороченні числа членів та

прихильників політичних партій. Так, у 2007 р.

в Австрії працювали в політичних партіях 9,1 %

громадян, на Кіпрі — 10,3%, у Швейцарії — 6%,

а в Швеції — 5%, в Україні — 4%, що більше ніж

в Угорщині (2,4%), Польщі (1,7%), Росії (2,9%)

[1, c. 20]. 

Тобто проблема полягає у тому, що в партіях

працює менше 10% (у найгіршому випадку — 2%)

населення країни, але вони (партії) претенду�

ють на всенародну підтримку. У країнах стабільної

демократії послаблюється також роль політичних

партій як головного каналу політичної участі

громадян, оскільки вони дедалі меншою мірою

формують політико�ідеологічні ідентичності. Так,

рівень довіри до політичних партій у Швейцарії

не перевищує 12% на кінець ХХ ст., хоча там

сформовані ефективні моделі політичної участі

громадян і функціонують елементи прямої де�

мократії [2, c. 28]. 

З іншого боку, виникли інститути громадянсь�

кого суспільства, які дають змогу громадянам

ефективно виражати свої інтереси. Політичні

партії дедалі більше зосереджуються на здобутті

влади, перетворюючись на владну структуру.

Вони, у випадку використання демократичних

відкритих процедур, привносять цивілізовану,

легітимну змагальність у владний процес.

Електоральна поведінка виборців нині стає

непередбачуваною, тобто вони віддають свій го�

лос то одній, то іншій партії залежно від її спря�

мованості на вирішення важливого для виборця

питання. Таке явище дістало назву «проблемної

мобілізації». Усе це робить старі форми політич�

ної партії недієвими. 

Науковці убачають причину цього явища

в розширенні меж освіти, збільшенні соціальної

та географічної мобільності населення, у перет�

воренні телебачення на головне джерело інфор�

мації, у виникненні нових методів комунікації.

«Ерозія партій» безпосередньо пов’язана з роз�

чаруванням громадян у традиційній політиці та

нездатністю сучасних партійних систем відповіс�

ти на виклики постіндустріального суспільства.

Традиційно політичним партіям найбільше до�

віряють у Данії, Нідерландах, Фінляндії, Швей�

царії, Швеції, тобто у країнах, де державна вла�

да, яку формують партії, забезпечує гідні умови

життя своїм громадянам, а відповідно є легітим�

ною й ефективною. 

Реалії суспільного життя висувають нові вимо�

ги до політичних партій, на які вони не можуть

не реагувати. Під тиском цих обставин зміню�

ються внутрішня структура і життя самої партії.

На передній план виходять завдання роботи пар�

тійних активістів у громадянському суспільстві,

артикуляція інтересів громадян. Зв’язки між

партіями і громадянським суспільством мають

бути взаємовигідними. Сьогодні політичні пар�

тії мають тісні зв’язки як з державною владою,

так і з громадянським суспільством. Отже, на

нашу думку, модель сучасної політичної партії

має відповідати вимогам здійснення якісної ко�

мунікації у суспільстві. 

Термін «модель» Д. Гелд пропонує викорис�

товувати стосовно теоретичної конструкції,

створеної для виявлення та пояснення головних

елементів форми та структури співвідношень,

що лежать в її основі. Модель — це складна схе�

ма концептів і узагальнень щодо аспектів полі�

тичної царини та її ключових умов закріплення

[3, c. 166]. За допомогою моделювання опи�

сується структура, відтворюються властивості

і тенденції розвитку досліджуваного об’єкта, що

дає змогу адекватно оцінити стан системи, ро�

бити правильні прогнози та приймати обґрун�

товані рішення. «Суть моделювання зводиться

до побудови моделі, обґрунтування методу її до�

слідження, проведення дослідження моделі за

допомогою обґрунтованого методу і перенесен�

ня отриманих результатів на реальні об’єкти, які

замінюються моделями» [4, c. 89]. Моделюван�

ня — це систематизований спосіб бачення ва�

ріантів майбутнього.

М. Дюверже вніс до теорії партій приклад мо�

делювання. Він розробив послідовну типологію

політичних партій, що базувалася на загальній

структурі партій і на такому її розподілі: з одно�

го боку — партії керівних кадрів, з іншого —

партії мас. Згодом ця типології партій була роз�

ширена іншими науковцями. До партій нового

покоління належать і всеохоплюючі, і електораль�

но�професійні, і харизматичні, і медіа�партії,

і клієнтельні, і картельні, і партії�підприємства

[5, c. 170–189].

Моделі партій можуть засновуватись на різ�

них критеріях, зокрема це історична модель, що

базується на визначенні місця та ролі партії в іс�

торичному процесі (Н. Макіавеллі, Дж. Брайс,

М. Вебер). Структурна модель виникла внаслі�

док зміни внутрішньопартійної організації під

впливом участі у владі (Дж. Брайс, М. Остро�

горський, Р. Михельс). Функціональна модель

бере свій початок від теорії Т. Гоббса, який ди�

вився на державу як на організм, а партії мали

відігравати роль м’яз у цьому організмі. Меха�

нічна модель наголошує на тому, що партія є ме�

ханізмом, який рухається від громадянського

суспільства до держави і тим самим підтримує
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в робочому стані державу�суспільство (Т. Джеф�

ферсон). Різновидом функціональної моделі,

поряд із механічною, є кібернетична, відповід�

но до якої партії створюють альтернативний

державі зворотний зв’язок із громадянським

суспільством для стабілізації системи. На думку

Б. Ісаєва, найперспективнішою є модель «партії�

дерева». Партія уявляється живим автономним

організмом, який об’єднує суспільство та дер�

жаву. Для вивчення розбіжностей у суспільстві,

впливу різних політичних партій, їх влади й ав�

торитету використовують модель «партії�актора»

[6, c. 53–58]. Різноманітність досліджуваних мо�

делей визначається дослідницькими підходами

і не вичерпується переліченими. Кожна з них має

сильні й слабкі сторони, але вони дають можли�

вість проаналізувати партії в контексті суспільст�

ва та держави у певний період їх розвитку. 

Більшість дослідників схильні вважати, що

партійна криза швидше пов’язана з оновленням

типу партій, а не з руйнацією партії як такої.

П. Меєр пов’язує кризу з організаційною відста�

лістю партій при виконанні ними своїх функцій,

а не зі зміною самих функцій [7, c. 144–151].

К. фон Бейме також звертає увагу на функціо�

нальну діяльність політичних партій. Він наго�

лошує на тому, що політичні партії у сучасних

умовах не можуть повною мірою виконувати

свої функції, оскільки сформувалися інші орга�

нізації, що їх виконують [8, c. 307–308].

Політичні партії проявили себе як інститут,

що легко сприймає нові настрої в політиці та

змінюється відповідно до них. Так, Т. Погунтке,

аналізуючи емпіричні дані про 78 партій з 11 кра�

їн (Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Німеччи�

на, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Шве�

ція, Великобританія) дійшов парадоксального

висновку, що кадрові партії мають потужніший

організаційний зв’язок, ніж масові (хоча на почат�

ку ХХ ст. вважалося навпаки). Крім того, дослід�

ник з’ясував, що процеси соціальної модернізації

посилили роль партій у суспільстві, а відповідно

й їх вплив на державне управління [9, c. 155].

Експерти відмічають: як ринкова модель еко�

номіки, так і партійна модель демократії, базова�

на на плюралізмі політичних сил і конкурентній

боротьбі за державну владу, є більш фундамен�

тальними цінностями сучасного світу, ніж вида�

валося це раніше. Але та модель партії, яка скла�

лася понад сотню років тому, тобто модель

масової ідеологічної партії індустріального су�

спільства, нині переживає серйозну кризу. За�

старіли традиційні уявлення про функціональне

й організаційне призначення політичних партій.

Змінилося співвідношення партійних функцій,

частину яких взяли на себе сучасні ЗМІ і гро�

мадські організації. Міняється співвідношення

між партіями і громадянським суспільством,

між партіями і групами інтересів, між партіями

і рядовими виборцями, між партіями й урядами.

Закономірно, що кінець ХХ ст. позначився

появою нових типів політичної партії. Правова

інституціоналізація і конституціоналізація пар�

тій вплинула на модифікацію їх типу та створення

картельних партій, які мають відчутну підтрим�

ку з боку держави. Такі партії більше нагадують

механізм розподілу державних посад між про�

фесійними політиками. Зникає відмінність між

членом партії та її симпатиком. Збільшується

державне фінансування їх діяльності. Змінюють�

ся відносини між лідером та рядовим партійцем.

Посилюється самостійність регіональних ліде�

рів та їхній вплив на політику центру. Отже, сьо�

годні партії перетворюються на групи лідерів,

які конкурують за можливість посісти державні

посади, але для цього вони мають нести відпо�

відальність як персональну, за діяльність уряду,

так і колективну [10, c. 147], про що, втім забува�

ють українські політики. Тобто українські партії

будуються з метою отримати все від суспільства

і держави і не дати нічого йому навзамін. 

У 80�ті рр. ХХ ст. з’явився ще один тип партії

(постсучасної) — рухівський, який взяв за зразок

організаційну структуру та діяльність соціальних

рухів (скажімо, «зелених» у Німеччині). Сьогодні

партії рухівського типу становлять фракцію у Єв�

ропарламенті. Цим партіям притаманні такі ри�

си, як відкритість; прозорість прийняття рішень

та партійного життя; відсутність постійного

партійного лідера та постійного членства; рота�

ція парламентарів; створення тільки первинних

організацій, що відмовляються від об’єднання

в єдиний федеральний союз; децентралізація ме�

ханізму прийняття рішень; заборона поєднува�

ти партійні та парламентські посади, жорсткий

контроль знизу тощо.

Таким чином, партії відрізняються за внут�

рішньопартійним розподілом влади та за орга�

нізацією процесу прийняття рішень. 

Окремі російські політики і політологи вва�

жають, що місце масових об’єднань політично

активних громадян посідають нечисленні ко�

манди професійних політиків та обслуговуючі їх

інтелектуальні штаби, здатні формувати замов�

лення мас�медіа і PR�агентствам, і порівнюють

партії нового типу з футбольними командами, що

викликають симпатії мільйонів вболівальників

[11, c. 23]. Відповідно ці угруповання висловлю�

ють інтереси вже не великих суспільних груп,

а суто корпоративні. Подібна ситуація і спосте�

рігається в Україні.

Отже, вимоги сьогодення суттєво змінили

організаційну структуру політичних партій, їх

функціональну спрямованість та форми полі�
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тичної діяльності. На думку В. Бебика, парадиг�

му сучасної партії утворюють такі параметри:

1. Інституціоналізація, або місце і роль партії

у сучасній політичній системі.

2. Статус в уряді, представленість в органах

влади.

3. Соціальна база (мається на увазі не клас,

а йдеться про стани, прошарки, групи, конфесії,

етноси, окремих громадян).

4. Політичні орієнтації (настанови) стосовно

форм власності, ролі держави, прав громадян

тощо.

5. Мета функціонування (суперництво на

виборах, підрив політичної системи, підтримка

владної еліти).

6. Структурна незалежність (кадрові та фінан�

сові джерела, зв’язки з вітчизняними та зару�

біжними партіями).

7. Внутрішня організація (структура, ієрархіч�

ні зв’язки, географія впливу, ступінь централі�

зованості, інтенсивність пропаганди тощо).

8. Рівень згуртованості, активності членів

партії, регулярність їх діяльності, дисципліна,

дотримання доктрини тощо [12, c. 205]. 

На нашу думку, чинниками парадигми сучас�

ної політичної партії є ідея, лідер, організаційна

структура, ресурси, соціальна підтримка. 

В. Гельман вважає, що на визначення місця

політичних партій у політичній науці та в житті

суспільства впливають такі фактори, як загальні

закономірності розвитку політичної науки

у конкретній державі, а також стан і характер

розвитку самих партій [13].

Зміни моделі політичних партій у Західній Єв�

ропі та інших регіонах світу пов’язані зі зміною

характеру демократичного режиму — так вважає

Л. Сморгунов. Це твердження випливає з того,

що політичним партіям та їх взаємовідносинам

належить пріоритетне місце у визначенні меха�

нізму політичної участі, особливостей діяльнос�

ті держави, вибору різноманітних політичних

курсів тощо. Адже недарма критерієм класифі�

кації демократичних політичних систем висту�

пають особливості партійних відносин. 

Сучасні українські політичні реалії багато в чо�

му визначаються соціальною структурою су�

спільства. Низька громадсько�політична актив�

ність населення, елітарний характер політичних

партій і політичного процесу загалом, неефек�

тивність механізмів оформлення та репрезенту�

вання інтересів соціальних груп і прошарків,

превалювання тіньових форм у відносинах між

різними політичними силами — усі ці явища

значною мірою зумовлюються соціальними

чинниками. 

Сьогодні в Україні існує певне підгрунтя для

розбудови сучасних політичних партій: команди

досвідчених політиків, розвинені мас�медіа, ди�

намічні PR�структури, відповідне законодавче

регулювання. До цих умов необхідно ще додати

час на підготовку суспільної думки, культиву�

вання політичної культури, розвиток партійних

механізмів і громадянської активності. 

Сучасна конкуренція, яка протиставляє одна

одній різні політичні партії, є радше змаганням

соціальним, ніж ідеологічним. Політична кон�

куренція відтворює те, що П. Бурдьє називає

головним конфліктом, в якому представникам

матеріально забезпечених панівних класів про�

тистоять претенденти, які мають переважно

культурний капітал [14, c. 80–87].

В усіх плюралістичних демократіях спосте�

рігається формування єдиного політичного по�

ля діяльності, яке охоплює виборців, політичні

партії, групи інтересу, інтегруючи їх за певними

правилами та логікою.

М. Вебер був одним із перших соціологів, який

вказав на заміну політичних партій у сучасну

епоху політичними підприємствами. Ця заміна

викликана внутрішньою диференціацією в дер�

жаві і стимулюється встановленням парламентсь�

ких режимів та появою мирної і легальної кон�

куренції за завоювання влади [15, c. 707–735].

У сучасних умовах політичні партії стали інс�

титутом, за допомогою якого здійснюється управ�

ління суспільством, державне управління. Партії

допомагають формувати уряд, а за парламентської

форми правління цей уряд можна назвати «пар�

тійним». Партії частково наділяють державне

управління стабільністю та єдністю, особливо

при однопартійних урядах. Навіть партійні коа�

ліції, як показує світова практика, швидше до�

ходять згоди, ніж уряди індивідів, кожен з яких

зі своїм баченням та потребами й пріоритетами.

Партії створюють тісний зв’язок між двома

гілками влади: законодавчою і виконавчою. За

парламентської форми правління сам парламент

і формує уряд, і відправляє його у відставку

у разі неефективної державницької діяльності.

За президентської форми правління партії та�

кож мають вплив на законодавчу владу.

Крім того, партії виконують важливу опози�

ційну функцію, що сприяє ефективній діяльнос�

ті уряду та стабілізації ситуації в країні, оскільки

центр ваги переноситься з фізичного протистоян�

ня на дискусії у парламентському колі. Це розши�

рює і легітимізує політичну дискусію в суспільст�

ві, а відповідно легітимізує і державну владу.

Увага зосереджується на суспільних проблемах,

що сприяє ефективній державній політиці та

ефективному державному управлінні загалом. 

Отже, для виконання цих важливих завдань по�

трібна нова модель партії, де будуть переосмис�

лені її функції й організаційні основи (рис. 1).
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Висновки. Якщо змінюється парадигма дер�

жавного управління, а основний наголос пере�

носиться на надання послуг, то й змінюються

акценти у функціонуванні політичних партій.

На передній план виходить комунікативна

функція, яка забезпечує зв’язок держави з гро�

мадянами. Отже, вимоги сьогодення суттєво

змінили організаційну структуру політичних

партій, їх функціональну спрямованість і фор�

ми політичної діяльності.

Перспективи подальших досліджень полягають

в удосконаленні сучасної моделі політичної партії.
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Статтю присвячено аналізу теоретичних на!
працювань щодо становлення та функціонування
політичних партій і багатопартійності з метою
їх подальшого переосмислення й удосконалення.

Ключові слова: політична партія, багатопар�

тійність, демократичні трансформації, теорія

партій і партійних систем.

Статья посвящена анализу теоретических на!
работок, касающихся становления и функциониро!
вания политических партий и многопартийности
с целью их дальнейшего переосмысления и усовер!
шенствования.

Ключевые слова: политическая партия, мно�

гопартийность, демократические трансформа�

ции, теория партий и партийных систем.

Article deals with researching theoretical sources of
multipartyship formation and function. Main goal of
this analyzing — further recomprehension and improving
existing party and party systems theories.

Key woods: political party, multipartyship, democ�

ratic transformations, theory of parties and party

systems.

Незалежно від політичної організації сучас�

них суспільств, партії завжди відігравали про�

відну роль у боротьбі за владу. Демократичні

і навіть тоталітарні суспільства зазвичай ство�

рювали свою власну модель партійних відно�

син, формуючи систему відповідних політичних

об’єднань. 

Кожна країна вибудовує національні схеми

політичного процесу, демонструючи подекуди

унікальні комбінації міжпартійної конкуренції,

виборчих блоків чи партійної розбудови загалом.

Не є винятком і Україна, де за часів незалежнос�

ті простежується суттєва динаміка партійних

трансформацій. Разом з тим, українська багато�

партійність лише формується, а відтак потребує

ґрунтовного теоретичного інструментарію. Це

вимагає системного аналізу джерелознавчої ба�

зи функціонування багатопартійності як з огляду

ефективного використання напрацювань зару�

біжних дослідників, так і для окреслення тен�

денцій політологічних досліджень в Україні.

Варто зауважити, що політичні партії були

і залишаються об’єктом дослідження науковців

різних країн. Відтак спочатку виокремимо наукові

напрями, що сприяли розробленню проблеми

багатопартійності. Йдеться про філософське ос�

мислення сутності партій, їх ролі в політичній

системі. Праці Платона, Арістотеля, Н. Макіа�

веллі, Ф. Аквінського, Т. Гоббса, Дж. Локка,

Ш. Монтеск’є, Ж.�Ж. Руссо, Г. Гегеля, А. Токвіля,

М. Вебера, Г. Маркузе та інших слугують суттєвим

теоретичним підґрунтям для вивчення партій�

них особливостей різних історичних епох і типів

суспільств.

Іншим важливим напрямом слід вважати те�

орію партій і партійних систем (М. Дюверже,

Дж. Сарторі, М. Острогорський, Р. Міхельс,

С. Ліпсет, С. Роккан, С. Нойманн, Дж. Лапа�

ломбара, О. Кіркхаймер, К. Джанда, Г. Алмонд).

Дослідження перелічених авторів стали теоре�

тичним надбанням політичної науки. Це своє�

рідна класика партології. Сюди ж можна віднести

й деякі роботи Р. Даля, К. Поппера, Д. Істона,

А. Лейпхарта, П. Бурдьє, які здебільшого розк�

ривають функціонування політичних партій

в умовах демократичних трансформацій. Ці ро�

боти набувають сьогодні особливої актуальнос�

ті, зважаючи на демократичні перетворення

в більшості країн світу. Результатом таких змін

стали реформи електоральних процесів, збіль�

шення кількості референдумів, тенденція до

відкритості у діяльності урядів та появи нових

форм політичної участі. На думку Р. Далтона

і Б. Сейна, за сучасних умов відбуваються най�

масштабніші демократичні зміни як у самому

суспільстві, так і в понятті демократії. Нова де�

мократична політика суттєво впливає на якість

участі громадян у політичних процесах [1]. Для

нас цікавими є дослідження з проблем демокра�

тичної партійної розбудови у постсоціалістич�

них країнах (роботи С. Хантінгтона, Дж. Ішия�

ми, Т. Карозерса, К. Форстнера, Ф. Шміттера,

В. Васовича, П. Льюїса). 

Увагу сучасних вітчизняних дослідників при�

вертають різні аспекти розвитку політичних пар�

тій. Зокрема, це проблеми впливу партій на роз�

виток парламентаризму знаходимо у працях

О. Гараня, Ю. Ганжурова, М. Головатого, А. Па�

харєва, В. Кафарського. Роль політичних партій

у виборчих процесах досліджується М. Рибачу�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

22

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ

Катерина Меркотан, кандидат політичних наук, головний консультант Українського центру

політичного менеджменту

УДК 329.05



ком, Л. Шкляром, О. Петровим, Л. Кочубей,

Ю. Шведою, І. Поліщуком, О. Дергачовим.

Партії у системі владних відносин, у структурах

громадянського суспільства та політичної систе�

ми, — ці та інші питання висвітлюються у роботах

Ф. Рудича, М. Примуша, І. Варзара, М. Ми�

хальченка, О. Толпиго, В. Бортнікова, Ю. Ос�

танця та ін.

Без сумніву, визначальним здобутком у ви�

вченні проблем багатопартійності стають порів�

няльні дослідження партій і партійних систем різ�

них країн. Вони допомагають виявити спільні та

відмінні ознаки в їх розвитку, зрозуміти специ�

фіку їх трансформацій. Суттєвим теоретичним

підґрунтям порівняльних політичних дослі�

джень є, зокрема, однойменний американський

журнал («Comparative Political Studies»), який

протягом кількох десятиліть слугує своєрідним

форумом для політологів із різних країн. Публі�

кації 2007–2010 рр. свідчать про актуальність

досліджень з проблем партійної розбудови. На�

уковці (Д. Студлар, С. Фінк, Г. Пауел, В. Дет�

рей, Р. Ханклі та ін.) переймаються проблемами

сучасної методології вивчення багатопартій�

ності; міжпартійної конкуренції; партійного

контролю у парламентських і президентських

республіках; впливу партійної політики на

суспільні процеси, зокрема на демократичні

трансформації [2–4].

Порівняльна політологія має також важливе

значення з погляду аналізу формування багато�

партійності в сучасних європейських країнах. Чи�

мало дослідників (Г. Кічхелт, Т. Карл, Ф. Шміт�

тер, С. Хенкін, Н. Коровіцина) вказують на суттєві

зміни, які відбуваються в партійному середовищі,

внаслідок чого багатопартійність набуває нових

якісних ознак. Йдеться про формування інтегро�

ваних ідеологій, зростання кількості протестного

електорату, посилення ролі інститутів громадян�

ського суспільства тощо. Такі тенденції знайшли

своє відображення в роботах науковців, які до�

сліджують європейські партійні системи

(А. Форстнер, Й. Тезінг, С. Хікс, Р. Кабешев,

В. Любін, Б. Гейз, Б. Хейнделз). Відомий Євро�

пейський журнал політичних досліджень (Euro�

pean Journal of Political Research) постійно друкує

теоретичні та прикладні матеріали з питань роз�

будови багатопартійності у країнах Європи. У пуб�

лікаціях 2007–2010 рр. знаходимо висвітлення

сучасних проблем теорії багатопартійності, місця

та ролі партій у системі політичних інститутів,

співвідношення парламентаризму та багатопар�

тійності, формування коаліційних урядів (Р. Кац,

М. Спірова, Р. К. Карті, П. Думонт, Л. Педер�

сон, А. Відтфельт, П. Б. Монтерсен та ін.) [5]. 

Окремий напрям — це дослідження впливу

демократичних трансформацій на розвиток ба�

гатопартійності країн Центральної та Східної

Європи. Дослідники (О. Нідермайєр, В. Весе�

ловські, Х. Штайнер, Ф. Шміттер, П. Льюїс,

М. Даудерштадт, Г. Голосов, А. Кулик) аналізують

досвід трансформації європейських партійних

систем, враховуючи загальні тенденції розвитку

сучасних політичних партій; особливості ста�

новлення багатопартійності у цьому регіоні,

а також специфіку двох трансформаційних ета�

пів — демонтажу автократичних режимів

і оформлення нових політичних структур. Учені

(Г. Феен, Т. Костелескі) розглядають проблему

ідеологічної ідентифікації трансформованих

або новоутворених партій і, як наслідок, труд�

нощі їх класифікації. 

Українські дослідники (Ф. Рудич, М. Примуш,

Л. Дунаєва, О. Романюк, О. Фісун) також приді�

ляють значну увагу постсоціалістичним перетво�

ренням, зважаючи на необхідність їх проведен�

ня в Україні, зокрема і в партійній царині. Поза

тим, на сьогодні відчувається брак досліджень,

пов’язаних із аналізом доцільності та ефектив�

ності застосування в Україні зарубіжного досві�

ду функціонування багатопартійності.

Ясна річ, класичні концепції допомагають роз�

крити сутність та особливості багатопартій�

ності. Утім сучасний розвиток політичних

партій не завжди узгоджується з традиційними

теоріями. Виникає низка запитань, на які нама�

гаються відповісти сучасні дослідники, а саме:

як змінюється сутність партій зі зміною полі�

тичного режиму? якою є роль сучасних політич�

них партій? як впливають демократичні процеси

на політичні партії? Така ситуація призводить до

перегляду традиційних підходів до класифікації

політичних партій. Зокрема, В. А. да Сільва

у статті «Закони Дюверже: між соціальним та

інституційним детермінізмом» переглядає теорію

Дюверже в межах дискусії про ефекти впливу

електоральних систем на кількість політичних

партій. Автор наголошує на недопущенні абсо�

лютизації електоральних норм, поряд з якими

функціонують й інші (соціальні, економічні то�

що) норми, що впливають на розвиток партій [6].

Ніби продовжуючи розмірковування В. А. да Сіль�

ви, В. Кларк і М. Гольдер, попри те, що зазви�

чай закони Дюверже пов’язують з інституційним

підходом до партійних систем, стверджують,

що, за Дюверже, соціальний тиск є рушійною

силою для збільшення кількості партій. Електо�

ральні інститути важливі лиш тому, що визнача�

ють, наскільки вплив суспільства трансфор�

мується в політичні партії.

Спроби створення нової класифікації партій

пов’язані зі змінами у виборчих системах, між�

парламентських відносинах, соціальній базі полі�

тичних партій. Поряд із традиційними масовими
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і кадровими партіями, формуються так звані елек�

торальні партії, картельні партії тощо (Р. Кац,

П. Меїр, Р. Гантер, Л. Даймонд, К. Деттербек,

С. Волинець). 

Група авторів (Ч. Ліндблом, Р. Лінч, П. Дек�

лан, Д. Морріс, О. Морозова, Г. Пушкарьова)

вказує на застосування економічних категорій

при формуванні концепції сучасних партій.

Йдеться про маркетинговий підхід до політич�

них явищ, тобто розкриття їх сутності за допо�

могою понять ринку, попиту, пропозиції, това�

ру. Партії розглядаються як політичний товар,

пропонується новий тип — кастомізовані партії.

У цьому випадку підкреслюється роль впровад�

ження ринкових механізмів в електоральні про�

цеси. Разом з тим гіпотезу про кастомізацію

партій можна розглядати і як маркетингову про�

позицію щодо посилення конкурентних засад

політичних партій [7]. Базуючись на концепції

взаємодії політики і ринку, Ч. Ліндблом оперує

поняттям поліархії як системи узгодженого ба�

гатовладдя, варіантами якого є практично всі

сучасні демократичні держави [8]. Зіставлення

поліархії з авторитарними режимами дало вчено�

му змогу продемонструвати важливість налаго�

дження системного діалогу між владою та ринко�

вими структурами для досягнення стабільного

розвитку країн. 

У вітчизняних дослідженнях простежується

також тенденція до застосування маркетингово�

го підходу у вивченні процесів партійної розбу�

дови. Доцільність використання такого підходу

відмічається В. Бебиком, В. Полтораком, С. Шу�

біним, А. Купцовим, Е. Золотухіним. Щоправ�

да, існують певні труднощі з описом й аналізом

політичного ринку України, на якому сьогодні

майже немає постачальників політичного това�

ру з багаторічною репутацією, натомість пропо�

зицій для пересічного громадянина вельми ба�

гато. Кількісне розмаїття політичних партій

України (173) спричинює ситуацію надмірних

можливостей вибору, за якої поведінка покупця

перестає базуватися на відрефлексованій моти�

вації. За таких обставин актуалізується потреба

у розробленні сприятливих механізмів структу�

рування політичних партій, створення устале�

них правил взаємодії партій між собою, з їх

електоратом, із державою.

Явище багатопартійності — відносно нова

ознака політичної системи України. Власне,

і дослідження багатопартійності вимірюються

роками існування незалежної української дер�

жави. Тому перші роботи, починаючи з 1991 р.,

торкалися радше не питань багатопартійності як

такої, а проблем партійної розбудови загалом.

Так у працях (1992–1997) В. Кременя, А. Білоуса,

О. Гараня, Ф. Рудича, В. Якушика, О. Корнієвсь�

кого висвітлюються процеси переходу від моно�

до багатопартійності, аналізуються партійні

спектри, окреслюються тенденції розвитку по�

літичних партій України. Зокрема, колективна

монографія «Політичні партії України» стала

фактично першою спробою дослідження ево�

люції партійної системи України [9]. Автори

узагальнили теоретико�методологічні підходи

до аналізу існуючих на той час політичних пар�

тій України, систематизували їх за ідеологічним

критерієм, спираючись на програмові засади

партій.

Зі збільшенням кількості партій виникала

потреба в інформації про них. Актуальними ста�

ли довідкові видання на кшталт «Політичні

партії України». Як правило, в них йшлося про

керівництво партії, її адресу, дату реєстрації, іно�

ді давалася історична довідка, наводилися витя�

ги з програми або статуту політичної партії. 

Зрозуміло, що така інформація потрібна, але

її недостатньо для ґрунтовного аналізу розвитку

партій. У цьому сенсі дещо відрізняються ви�

дання Центральної виборчої комісії, в яких поряд

із загальною інформацією надається аналітич�

ний матеріал про їх участь у виборах і референ�

думах. Так, інформаційно�довідкове видання

ЦВК «Політичні партії в Україні» (2005) надає

можливість не лише отримати відомості про пар�

тії, а й слугує базою для подальшого аналізу полі�

тичної активності, форми участі та рівня елек�

торальної підтримки політичних партій, дає змогу

порівняти та виявити прогалини законодавства

про партії та їх участь у виборчих процесах. 

Окремо варто відмітити довідник «Політичні

партії України», підготовлений і виданий Ук�

раїнським центром політичного менеджменту

[10]. Це — тритомне видання з повними текста�

ми програм і статутів політичних партій Ук�

раїни, аналітичними матеріалами про розвиток

сучасних партій. З огляду на те, що партії зазви�

чай не тиражують свої програми та статути для

масового читача, довідник слугує суттєвим

підґрунтям для дослідників — тих, хто перей�

мається ідеологічними й організаційними заса�

дами партійної розбудови. Зрештою, наведені

довідкові видання можуть бути використані як

інформаційна база для теоретичного досліджен�

ня розвитку процесів багатопартійності. 

Разом з тим для виявлення особливостей укра�

їнської багатопартійності важливішими є наукові

джерела. Так, починаючи з 1990 р., публікують�

ся роботи українських науковців (М. Примуш,

А. Пахарєв, Ф. Барановський, С. Телешун,

Е. Афонін та ін.) з проблем багатопартійності.

На перших етапах партійної розбудови означена

проблематика аналізується в поняттях демокра�

тичних перетворень, спроб структуризації полі�
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тичних інститутів, обґрунтування необхідності

побудови багатопартійної системи в Україні. Че�

рез певну неврегульованість діяльності партій,

значна увага приділяється правовим аспектам їх

функціонування. Так, В. Ковальчук у статті

«Проблеми формування багатопартійної систе�

ми в Україні: конституційно�правовий аспект»

розглядає питання конституціалізації та зако�

нодавчої інституціалізації політичних партій,

проблеми унормування членства в партіях, дер�

жавного фінансування, юридичної відповідаль�

ності партій [11].

Партійна розбудова в Україні є предметом

дослідження і зарубіжних вчених. Наприклад,

британський політолог Т. Кузьо, розглядаючи

проблеми української багатопартійності, вихо�

дить з аналізу України як «гібридної держави» зі

змагальним авторитарним режимом. Йдеться

про поєднання залишків старої радянської сис�

теми з новими економічними та політичними

інститутами, а саме утримання монопольного

контролю центристами (провладні партії); не�

терпимість до опозиції; недотримання правових

норм тощо [12]. Власне проблемами впливу по�

літичного режиму на розвиток багатопар�

тійності переймаються й вітчизняні дослідники

(В. Полохало, Л. Гонюкова, В. Паламарчук,

Ю. Мацієвський, О. Романюк). Вони вказують

на слабкість партійних структур і міжпартійних

комунікацій, на протистояння гілок влади, на

внутрішньополітичні конфлікти, нездатність

політичних еліт конструктивно співпрацювати

в сучасних політичних умовах. 

Істотним внеском у наукове осмислення ба�

гатопартійності стають дослідження з проблем

теорії функціонування політичних партій. Зок�

рема, Ю. Шведа у книзі «Теорія політичних

партій і партійних систем» здійснює спробу

комплексного дослідження політичних партій

в їх історичному розвитку, розкриває основні за�

кономірності їх функціонування, а також етапи

становлення теорії політичних партій. Назване

дослідження цінне ще й тим, що подає як те�

орію політичних партій, так і теорію партійних

систем. Водночас на сьогодні в Україні відчу�

вається брак системних досліджень у царині ба�

гатопартійності. Втім, це видається актуальним

з огляду на кількість існуючих партій і перспек�

тив їх подальшого розвитку. 

Теоретичного осмислення вимагає і пробле�

ма ідеологічної ідентифікації сучасних політич�

них партій. Свої дослідження в цьому напрямку

здійснюють В. Якушик, М. Недюха, О. Висоць�

кий, Є. Перегуда, О. Чувардинський, В. Федор�

ченко та ін. Слід зауважити, що в дослідженнях

перших років незалежності та формування бага�

топартійності увага науковців зосереджувалась

на сутності власне ідеологічних принципів,

аналізі ідеологічних засад зарубіжних партій та

окресленні ідеологічних позицій українських

партій. Наприклад, автори книги «Політичні

партії України» за редакцією В. Якушика наго�

лошують, що політичні ідеології можуть розгля�

датись як певна система цінностей. Базовими

цінностями, на яких ґрунтується певна політико�

ідеологічна типологія, виступають: пріоритет

суспільних інтересів або держави; відношення до

власності (колективної або приватної); моніс�

тичний або плюралістичний підхід до визначення

ідеології (існування одно� або багатопартійної

системи) тощо [9]. Звичайно, така схема є дещо

умовною, але вона дає змогу наочно показати

розташування найвпливовіших політичних ідео�

логій у певній ціннісній площині, визначити

місце партії у політичному спектрі суспільства. 

На сьогодні проблема ідеологічної ідентифі�

кації політичних партій є актуальною з погляду

формування нової світоглядної парадигми ук�

раїнського суспільства, зокрема нових політич�

них цінностей. Така ситуація зумовлена зміна�

ми в усіх сферах суспільного життя, процесом

утвердження демократичних цінностей. На та�

кому ґрунті, як зазначає М. Рибачук, кількість

політичних партій постійно зростає, хоча за ни�

ми не стоїть ані стабільного електорату, ані по�

тужної партійної структури [13, с. 43]. Зрештою,

розмитість ідеологічних орієнтирів, складність

пошуку світоглядних зв’язків між загальнона�

ціональними цінностями та цінностями певних

соціальних груп утруднює їх політичну соціалі�

зацію й ідентифікацію. Отже, виникає потреба

в дослідженні сучасних ідеологій, їх класифікації,

прогнозуванні ідеологічного майбутнього партій.

Джерела свідчать про зростання інтересу на�

уковців до проблем участі політичних партій

у виборчих процесах. Із запровадженням в Ук�

раїні пропорційної системи виборів (2006) акту�

алізується проблема кристалізації партійної

системи України в бік позбавлення її від баласту

віртуальних структур і лідерів, які не беруть реаль�

ної участі в політиці, а якщо й беруть, то не ма�

ють попиту на електоральному ринку [14, с. 42].

Такі неординарні процеси спонукають вітчиз�

няну політичну науку більше уваги приділяти

вивченню політичних партій як суб’єктів елек�

торального процесу, прогнозуванню шляхів роз�

витку партійної системи. 

До того ж, такі дослідження є наразі актуаль�

ними через наявність в Україні поки що формаль�

ної партійної системи, яка складається з офіційно

зареєстрованих політичних партій. При цьому

існує так звана виборча партійна система, яку

утворюють політичні партії та за які голосує елек�

торат. У зв’язку з цим спостерігається тенденція
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до створення партій нового типу — «технологіч�

них» або «електоральних проектів», діяльність

яких ґрунтується переважно на виборчих техно�

логіях та здебільшого припиняється із закінчен�

ням виборчого процесу. Таке тлумачення партій�

ної системи створює підстави для використання

теоретичних джерел з проблем виборчих техно�

логій. Застосування останніх вносить коректи�

ви в розуміння сутності багатопартійності. Зок�

рема, поширення інформаційних технологій

(праці Г. Почепцова, Л. Кочубей, А. Сіленко)

створює певний віртуальний простір для полі�

тики, формує віртуальні іміджі партій.

Необхідність формування дієвої партійної

системи обґрунтовується в роботах В. Фесенка,

М. Обушного, Ф. Барановського, В. Бортніко�

ва, О. Логвиненка. Науковці вказують на особ�

ливості партійного середовища України, а саме

на високий рівень його фрагментарності та ре�

гіоналізації. Крім того, партійне структуруван�

ня зумовлено не ідеологічними засадами, а осо�

бистістю партійного лідера. За таких обставин

зростає лише персональна легітимність (за кла�

сифікацією Д. Істона). Слабкою ж залишається

структурна й ідеологічна легітимність. Усе це

тісно переплітається з проблемою легітимності

влади з огляду на законодавчі зміни щодо пере�

розподілу повноважень гілок влади.

Теоретичного осмислення потребує і пробле�

ма політичного реформування в частині змін,

що впливають на партійні трансформації та по�

значаються на процесах багатопартійності. Різні

аспекти цієї проблеми досліджуються А. Па�

харєвим, Л. Гонюковою, М. Михальченком,

В. Паламарчуком, О. Новаковою, О. Кіндра�

тець, В. Місюрою та ін.

Проблеми політичного реформування, роз�

витку та функціонування партій є одним із

пріоритетних напрямів досліджень провідних

наукових установ України, зокрема Інституту

політичних та етнонаціональних досліджень

ім. І. Кураса НАН України, Інституту держави

і права ім. В. Корецького НАН України, Націо�

нального інституту стратегічних досліджень.

Найбільше уваги приділяється питанням фор�

мування української політичної нації; розбудо�

ви українського парламентаризму; участі партій

у виборчих процесах; ролі та місця партій в ор�

ганах влади тощо. Так, експерти Національного

інституту стратегічних досліджень зазначають,

що центральним моментом політичної реформи

є суттєве розширення повноважень і відпові�

дальності парламенту. Це висуває вимогу досяг�

нення відповідного рівня політичної структури�

зації представницьких органів, насамперед

парламенту. Політичні партії повинні належним

чином реалізувати функції народу як єдиного

джерела влади в Україні, ефективно здійснюва�

ти їх через органи державної влади. Як випливає

з аналітичної доповіді «Удосконалення консти�

туційно�правових механізмів дострокового

припинення депутатських повноважень в Ук�

раїні», підготовленої відділом стратегій розвит�

ку політичної системи Національного інституту

стратегічних досліджень, в Україні склалася си�

туація, коли фактично відсутня процедура дост�

рокового позбавлення представницького ман�

дата для депутатів різного рівня. Називаються

щонайменше дві причини такого стану речей.

«По�перше, це збереження в Законі України

«Про статус депутатів місцевих рад» деяких еле�

ментів (наприклад, доручення виборців та звіти

депутатів перед виборцями) класичного імпера�

тивного мандата, що діяв за радянських часів.

По�друге, це внесення до законодавства Украї�

ни у 2003, 2004 та 2007 рр. змін, за якими була

здійснена не дуже вдала спроба запровадження

так званого імперативного мандата» [15].

Все це свідчить про актуальність теоретичних

розробок стосовно парламентської діяльності

партій, про необхідність посилення уваги до ви�

вчення механізмів формування ефективної пар�

ламентської більшості, вироблення виваженої

коаліційної політики, налагодження дієвої взає�

модії між парламентом і урядом, посилення від�

повідальності партійних фракцій за рішення, які

ними ухвалюються, тощо.

Позитивною тенденцією можна вважати й те,

що дослідженням партійної розбудови перейма�

ються не лише політологи, а й соціологи, завдяки

яким проблеми формування української багато�

партійності підтверджуються соціологічними

даними. Політичні уподобання громадян,

рівень довіри до партій та їх парламентської ді�

яльності, оцінка ідеологічних засад, електораль�

ні настрої, прогнозування перспектив розвитку

багатопартійності — ці та інші питання дослі�

джуються Є. Головахою, О. Вишняком, А. Горба�

чиком, Е. Афоніним, О. Петровим, О. Балакірє�

вою та ін. Водночас участь України у міжнародних

порівняльних моніторингових дослідженнях,

як�от «Європейське соціальне дослідження» дає

змогу порівнювати розвиток багатопартійності

та ставлення до неї в різних країнах.

Проведення порівняльних досліджень є важ�

ливим також з погляду врахування позитивного

чи негативного досвіду партійної розбудови та

демократичних трансформацій. Так, доктор

соціологічних наук Е. Афонін у статті «Всевлад�

дя політичних партій як загроза демократизації

держави» застерігає щодо небезпеки злиття

бізнесових і партійних структур. «За таких обста�

вин дострокові парламентські вибори не тільки

не сприятимуть подоланню нинішньої кризи,
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а й можуть загострити її, оскільки обраний

спосіб виходу з кризи не усуває причин, що її

породили — зловживання політичною та еко�

номічною свободою олігархічними угрупован�

нями та політичними партіями великого капіта�

лу» [16, с. 53–54].

Власне і самі політологи апелюють до соціо�

логічних даних для визначення перспектив роз�

витку багатопартійності. У статті «Третя рес�

публіка»: державний устрій та ідеологія» доктор

політичних наук В. Бебик та його співавтори, на

підставі результатів дослідження громадської

думки, проведеного Центром політичних ко�

мунікацій Університету «Україна» та Всеукра�

їнською асоціацією політичних наук, роблять

прогнозні оцінки щодо подальшого розвитку

держави, у тому числі й партійної системи [17]. 

Аналізу проблем функціонування політич�

них партій та розвитку багатопартійності при�

діляють увагу не лише державні інституції. Чи�

мало аналітичних центрів (Український центр

економічних і політичних досліджень ім. О. Ра�

зумкова, Український інститут соціальних дослі�

джень, Український незалежний центр політич�

них досліджень, Український центр політичного

менеджменту тощо) проводять дослідження

з метою виявлення особливостей і тенденцій

розвитку партійних структур. Отримані дані

зазвичай слугують підтвердженням чи спросту�

ванням для ґрунтовних теоретичних розробок. 

Отже, проблема якісної розбудови українсь�

кої багатопартійності потребує постійної уваги

науковців з погляду динамічних змін в сучасно�

му партійному середовищі. Як і раніше, акту�

альним залишається теоретичне узагальнення

та комплексний політологічний аналіз ключо�

вих проблем розвитку багатопартійності, зокре�

ма обґрунтування доцільності та ефективності

застосування в Україні зарубіжного досвіду

функціонування багатопартійності; досліджен�

ня впливу демократичних трансформацій на

розвиток партій і партійних систем; теоретичне

осмислення проблеми політичного реформу�

вання в частині змін, що впливають на партійні

трансформації та позначаються на процесах ба�

гатопартійності; окреслення тенденцій розвит�

ку та перспектив вітчизняної багатопартійності.
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У статті досліджено теоретичне підґрунтя
поняття «електоральний простір», розглянуто
основні методологічні підходи до вивчення електо!
ральних процесів та електоральної поведінки. Ав!
тор, спираючись на розробки в межах електораль!
ної географії та теорії електоральної поведінки,
наводить власне визначення поняття «електо!
ральний простір» і встановлює методологічні пе!
реваги його наукового застосування. 

Ключові слова: електоральний простір, елек�

торальна поведінка, електоральна географія,

електоральні розмежування.

В статье исследованы теоретические основы
понятия «электоральное пространство», рас!
смотрены основные методологические подходы
к изучению электоральных процессов и электо!
рального поведения. Автор, опираясь на разработ!
ки в рамках электоральной географии и теории
электорального поведения, приводит собственное
определение понятия «электоральное простран!
ство» и устанавливает методологические преи!
мущества его научного применения.

Ключевые слова: электоральное простран�

ство, электоральное поведение, электоральная

географія, электоральные размежевания.

In article theoretical bases of concept «electoral area»
are investigated, the basic methodological approaches
are led to studying of electoral processes and electoral
behaviour. The author, leaning against workings out
within the limits of electoral geography and the theory
of electoral behaviour, results own definition of concept
«electoral area» and establishes methodological ad!
vantages of its scientific application.

Key words: electoral area, electoral behaviour,

electoral geography, electoral splits.

Електоральний простір є об’єктом досліджен�

ня політологів, соціологів, географів і культуро�

логів. В основу дослідження закономірностей

формування електорального простору покладені

принципи й методи, вироблені в політичній на�

уці та політичній електоральній географії. По�

няття «електоральний простір» має дві базові

характеристики. Електоральний простір є комп�

лексом інтеракцій елітарних і неелітарних груп

в умовах політичного процесу та процесу фор�

мування органів влади. Водночас, поняття

«електоральний простір» може розглядатись

у географічно�просторовому контексті, що

відображає регіональні відмінності й особли�

вості у взаєминах учасників політичного проце�

су щодо формування легальних органів влади.

• Теоретичне підґрунтя досліджень електораль=
ного простору

Електоральна географія дістала свій розвиток

на Заході з початку ХХ століття, що пов’язано

з розвитком екологічного підходу А Зігфрида [1].

Предтеча електоральної географії — екологіч�

ний підхід — виходила з того, що формування

політичних поглядів населення визначається

комплексом факторів, зокрема особливостями

історичного, адміністративного, соціально�еко�

номічного формування держави, специфікою

соціальної структури, впливом зовнішнього сере�

довища. Відповідно до запропонованої французь�

ким соціологом А. Зіфрідом аналітичної моделі

(базованої на аналізі електоральної статистики

за тридцятирічний період), визначальними чин�

никами електоральної поведінки є: 1) характер

ландшафту, 2) тип поселення, 3) відносини влас�

ності. Вони тісно пов’язані між собою і форму�

ють соціальну структуру й релігійний клімат, що

безпосередньо впливає на голосування. Тобто

соціальні фактори політичного та електораль�

ного процесів виводяться безпосередньо з геог�

рафічних. 

Предметом дослідження електоральної геог�

рафії є політіко�географічна диференціація те�

риторії, просторові відмінності в політичних

орієнтаціях населення. Головний метод електо�

ральної географії — порівняльний аналіз резуль�

татів голосування в територіальному розрізі.

Інші методи електоральної географії дають

можливість досліджувати процеси політичного

районоутворення, формування регіональних

політичних культур і їх кордонів. Електоральна

географія не лише аналізує поточні (на момент

виборів) настрої виборців, а й розглядає весь

спектр причин, що впливають на той або інший

вибір населення. Серед об’єктивних чинників,

що справляють вплив на результат виборів, ви�

діляються соціальні характеристики суспільст�

ва: вікова структура населення, рівень життя,

рівень безробіття, доля осіб із вищою освітою,

регіональна політична культура та ін. Загалом,
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географічний підхід до електоральних процесів

переважно має прикладний характер. Основна

увага зосереджувалась на застосуванні статис�

тичних методів дослідження узагальнених да�

них у прогностичних цілях. 

Продовжувачем традиції екологічного підхо�

ду прийнято вважати французького політолога

Ф. Гогеля, який співвідносив соціальну структу�

ру поселень з політичною поведінкою [2]. Втім,

вже в середині 50�х років XX ст. екологічний

підхід у дослідженні електорального процесу

активно критикується. Якщо раніше об’єктом

дослідження була територіальна одиниця, то піс�

ля критичного переосмислення таким об’єктом

стала соціальна група з її специфічними особли�

востями. Методи «екологічної школи» не виклю�

чались, а доповнювались додатковими методами.

У цьому аспекті досить показовими є роботи

М. Догана [3], присвячені дослідженню електо�

ральної поведінки французьких робітників. До�

ган запропонував «комбінований підхід» до

аналізу електорату, який передбачав синтез

«екологічного підходу» і даних опитувань гро�

мадської думки. Зміст цього методу — у виді�

ленні типових з погляду соціально�економічної

структури зон (промислові, аграрні, змішані).

На цю класифікацію накладається інша — за ти�

пом домінуючої в тій чи іншій зоні системи полі�

тико�ідеологічних орієнтацій. Надалі висувається

гіпотеза про тенденції електоральної поведінки

соціальної групи, яка перевіряється даними

опитувань громадської думки. Прикладом зас�

тосування такого методу можуть слугувати до�

слідження взаємозв’язку соціально�економіч�

ної структури й активності виборців. Важливою

передумовою таких досліджень є виявлення мак�

симальної кількості факторів, які визначають

політичну поведінку. Також принципово важли�

вим є встановлення взаємозв’язку між політи�

кою та основними соціально�економічними

структурами. 

Теоретичне підґрунтя досліджень електораль�

ного простору тісно пов’язано з теоріями електо�

ральної поведінки. У сучасній науковій літературі

переважають три основні теорії електоральної

поведінки: соціологічна, соціально�психоло�

гічна і раціонально�інструментальна. У межах так

званого соціологічного підходу найважливішим

чинником поведінки виборця визнається його

належність до певної соціальної групи, солідар�

ність з інтересами якої і відображає електораль�

ний вибір. Значний внесок в обґрунтування озна�

ченого підходу зробили західні вчені С. Ліпсет

і С. Роккан, які розрізняли чотири типи розко�

лів чи розходжень, що здійснюють, на їхню дум�

ку, істотний вплив на електоральну політику: між

центром і периферією, державою і церквою,

містом і селом, власниками і робітниками [4].

Мова йде про приєднання до думки більшості,

до політичних преференцій референтної групи

чи групи спільнот. Хоча цей підхід знайшов ши�

роке застосування в електоральних досліджен�

нях на Заході, втім, він має обмежені можливості

у прогнозуванні результатів виборів. Складність,

зокрема, викликана тим, що в індустріально

розвинутих суспільствах характер соціальних

конфліктів змінюється. Крім цього, є значні

проблеми в його застосуванні на прикладі транс�

формаційних суспільств. Зокрема, нідерландсь�

кі соціологи Гісбертс і Ніюберта дійшли такого

висновку про залежність між соціально�групо�

вими відмінностями і партійними належностя�

ми: «У посткомуністичних країнах представники

різних соціальних класів послідовно відрізня�

ються за своїм ставленням до нерівності доходів

та соціальної захищеності, але навряд чи за своєю

електоральною стратегією. Через політичну не�

стабільність у нових демократіях Східної Євро�

пи громадяни різних соціальних груп і класів не

можуть трансформувати свої політичні погляди

у партійні ідентифікації «[5]

У 60�х рр. ХХ ст. на основі вивчення амери�

канської партійної системи була розроблена со�

ціально�психологічна теорія електоральної по�

ведінки. Основний внесок у створення цієї теорії

належить групі дослідників під керівництвом

Е. Кемпбелла [3]. Згідно з цим підходом, осно�

вою електоральної поведінки є потреба виборця

виразити емоційну солідарність з політичною

партією, інакше кажучи, йдеться про партійну

ідентифікацію. Крім цього, М. Дженнінге заз�

начає, що партійна ідентифікація формується

ще в дитинстві, під впливом батьків майбутнього

виборця [3]. Розвиваючи цю теорію, можна дійти

висновку, що в основі голосування може бути

емоційна прихильність не лише партії, а й ши�

рокому ідеологічному напряму. «Ідеологічна мо�

дель» електоральної поведінки базована на ідеї

про наявність у партій чи кандидатів — прихиль�

ників певної ідеології — стійкої соціальної бази. 

Масовий відхід виборців, що стався

в 60–70�х рр. ХХ ст., від традиційних партійних

інститутів збурив хвилю критики в бік соціаль�

но�психологічної теорії теорії. Чинники ослаб�

лення партійної ідентифікації були вже доклад�

но досліджені західними вченими, але труднощі

в поясненні динаміки електоральних уподобань

залишаються істотним недоліком соціально�

психологічної електоральної поведінки.

Підгрунтям раціонально�інструментальної

теорії електоральної поведінки становить при�

пущення, що виборцем рухають раціональні

мотиви, засновані на прагматичному розрахун�

ку. В електоральних дослідженнях раціональною

29

Р
о

зд
іл

 ІІ
 «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
І І

Н
С

Т
И

Т
У

Т
И

І
П

Р
О

Ц
Е

С
И

»



вважається така поведінка, в основі якої лежить

максимізація вигод і мінімізація зусиль на елек�

торальний вибір. Основи інструментального

підходу були закладені Й. Шумпетером в роботі

«Капіталізм, соціалізм і демократія». На думку

Шумпетера, сфера електоральної політики по�

дібна до ринку товарів і послуг, на якому полі�

тичні партії пропонують, а раціонально мислячі

виборці вибирають політичні програми [6].

Значний вклад в розробку даної теорії був вне�

сений Е. Даунсом у праці «Економічна теорія

демократії». За Даун сом, «кожен громадянин

голосує за ту партію, яка, як він вірить, надасть

йому більше вигод, ніж будь�яка інша» [7]. Робля�

чи вибір, виборець орієнтується на найзагальніші

програмні установки партій, які сконцентровані

в їх ідеологіях. Згідно з концепцією «асиметрич�

ної» економічної поведінки, виборці готові по�

карати правлячі сили за невдалу економічну

політику, але не квапляться заохочувати уряд за

успіхи. У сучасних версіях раціонально�інстру�

ментальної теорії вказується, що на виборців

впливають не лише економічні умови, а й ідеоло�

гічні позиції партій, а також політичний контекст

загалом. Істотним недоліком раціонально�інст�

рументальної теорії електоральної поведінки

є необгрунтованість пропонованих нею пояснень

явки на вибори. Голосування нераціональне,

оскільки «витрати», пов’язані з ним, не компен�

суються отримуваними вигодами.

У межах інструментальної моделі також об�

говорюється вплив соціально�економічних

проблем на електоральну поведінку. Справді,

інструментальна поведінка за визначенням має

грунтуватися на оцінках досягнень уряду у ви�

рішенні окремих проблем. Проте питання про те,

чи досить політично зацікавлені виборці з тим,

щоб приділяти увагу партійним позиціям по

конкретних проблемах, залишається відкритим.

Дослідниками було виявлено «егоцентрич�

не» і «соціотропне» голосування. У першому ви�

падку виборці голосують, виходячи з їх власно�

го економічного стану, а в другому — на підставі

оцінки становища суспільства загалом. Також

обговорювалося питання стосовно того, що

важливіше для виборця: ретроспективна оцінка

результатів діяльності уряду або очікування до�

сягнень у майбутньому. Перший тип голосуван�

ня названий ретроспективним, другий — перс�

пективним.

• Електоральний простір як об’єкт досліджен=
ня: географічний і поведінковий аспекти

Нерідко під електоральним простором ро�

зуміють конфігурацію політичних сил у вибор�

чому процесі. Однак у ній немає власне просто�

рової складової, відсутній атрибут протяжності.

Як зазначає російський учений Р. Туровський,

поняття «електоральний простір» доцільно ви�

користовувати саме в географічному змісті, але

водночас в жодному разі не відриваючи його від

політичної ситуації [1]. 

Однак у виборах беруть участь не території,

а люди, і на це варто зважати. Не так вже й рідко

у науковій літературі звертають увагу на те, що ре�

гіон, територія «голосує» у той чи інший спосіб.

Р. Туровський виокремлює два виміри елек�

торального простору: соціокультурний і регіо�

нальний. У соціокультурному вимірі вирізняють

дві його складові — соціальну й етнокультурну.

Головний елемент електорального простору —

територіальні співтовариства, під якими розумі�

ють людей, що населяють територію.

Як вважає російський дослідник М. Арбатсь�

ка, поряд із просторовими ознаками поняття

«електоральний процес» має також обов’язково

враховувати характеристики процесу, оскільки

«сутнісна характеристика політики — не спокій,

а рух, і в центрі уваги політичної науки перебу�

ває політичний процес» [8]. 

На думку українського дослідника В. Бере�

зинського, термін «електоральний простір» опи�

сує стійкі взаємини виборців, які ґрунтуються на

соціально�політичних позиціях в електоральному

процесі та, у зв’язку з цим, є постійно діючою,

загальною умовою перебігу електорального

процесу [9]. Змістом електорального простору

є різноманітні відносини між партіями (блоками

партій) та соціальними групами, що пов’язані

з виборами. 

Для уточнення понятійного статусу електо�

рального простору пропонуються різні форму�

лювання. Але, з огляду на те, що електоральне

є частиною політичного, а політичне — частиною

загальної соціальної картини світу, на передній

план виходить структурно�просторова специ�

фічність феномену. «Просторовість» полягає

в тому, що реальний електоральний простір, на

відміну від матеріальних предметів, які перебу�

вають у ньому, має притаманні тільки йому такі

властивості, як:

а) однорідність / неоднорідність; 

б) ізотропність / анізотропність; 

в) симетрію / асиметрію. 

На думку деяких авторів, для визначення цьо�

го поняття потрібно розглядати електоральні зма�

гання як концентроване виявлення політичного

ринку (за природою циклічного, дискретного,

з обмеженою свободою конкуренції). У своєму

найпростішому вигляді політичний ринок струк�

турується навколо трьох елементів, які формують

систему: виборців (відособлених або об’єднаних

у певні структури), політиків (так званих незалеж!
них або теж об’єднаних у блоки та союзи) і різних

механізмів, що забезпечують взаємодію виборців
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і політиків. У системі цих механізмів найважли�

вішу роль відіграють засоби масової інформації. 

Крізь призму категорії «політичний ринок»

пропонує інтерпретувати поняття «електораль�

ний простір» М. Богданова: функціонування

ринку виявляється в тому, що у ході електораль�

ного змагання (як концентрованого образу

політичного ринку) відбувається свого роду зу�

стріч пропозиції (набору політичних диспозицій

й ідентичностей) і попиту (політичних настанов

і переваг) [10]. Під час такої зустрічі політичні

актори (партії, кандидати та ін.), змушені

орієнтуватися на попит шляхом активізації сво�

їх диспозицій і демонстрації ідентичності, пре�

тендують на зайняття якихось позицій. Під час

передвиборного змагання, і особливо голосуван�

ня, відбувається свого роду тестування носіями

попиту (виборцями) успішності претензій акто�

рів. Загалом виграють ті політичні сили, чия де�

монстрація відповідності тієї або іншої позиції

(«відповідності обійманій посаді») виявилася

найпереконливішою.

Отже, електоральний простір можна предста�

вити як «місце зустрічі» попиту та пропозиції на

політичному ринку, а його структуру — як упо�

рядковану сукупність політичних позицій та іден�

тичностей акторів електорального змагання [10]. 

Із наявних у науковій літературі визначень

поняття «електоральний простір» можна виді�

лити такі:

– система (структура) електоральних пози�

цій і переваг;

– динамічний процес приведення у відповід�

ність «політичних установок і орієнтацій вибор�

ців до запропонованих на їхній вибір позицій»

учасників електорального змагання;

– концентроване вираження політичного

ринку;

– структура очікувань виборців, яка реалізу�

ється під час виборів, та ін.

Наведені варіанти дають можливість дійти вис�

новку про структурованість і неодностайність

електорального простору та стисло схарактери�

зувати його такими формулюваннями:

Електоральний простір є:

а) відображенням політичного процесу, що

характеризує локалізовані в соціальному і геогра�

фічному просторі взаємини елітарних і неелі�

тарних груп у період легального формування

органів влади; 

б) населеною територією, що має стало вира�

жені регіональні (місцеві) відмінності й особли�

вості у взаєминах учасників політичного проце�

су щодо формування легальних органів влади. 

В останньому визначенні беруться до уваги

такі географічні особливості, як комплексність,

територіальність і конкретність, що становлять

сутність поняття, а саме зафіксовані в просторі

електоральні події, їх топологічна характерис�

тика і реальний час для вирішального зіставлен�

ня політичних позицій еліти й електорату.

Основою для структурування електорально�

го простору є ситуація, коли між елітою й елек�

торатом починається погодження умов, на базі

яких формуються так звані комунікативні спіль!
ності, або електоральна база політичного угру�

повання (лідера), що дає можливість їй (йому)

здобути перемогу в балотуванні та «змінити в по�

трібному напрямку ... політичний баланс і зміст

владних відносин» [9]. 

Український дослідник В. Березинський вва�

жає, що електоральний простір є інституційова�

ною частиною комунікативного простору пуб�

лічності: «Він виникає й існує як сукупність

випадкових актів комунікацій, не пов’язаних із

якимись нормами й обмеженнями. У просторово�

тимчасовому континуумі соціуму такі поодинокі

комунікативні імпульси складаються в певну,

здатну до самоорганізації сукупність суб’єктів,

що містять синергетичний початок, закладений

у соціумі» [9]. 

На думку цього автора, електоральний прос�

тір має таку тривимірну структуру:

1) публічну боротьбу партій (її кандидатів) за

голоси виборців, яка після закінчення виборів

згасає;

2) постійну неформальну взаємодію партій із

виборцями і під час виборів, і в проміжках між

ними;

3) «дрейф» уподобань електорату від виборів

до виборів.

Зміст кожного з наведених рівнів електо�

рального простору визначається трьома показ�

никами: електоральною мобілізацією — рівнем

готовності електорату брати участь у виборах;

поляризацією електорату — розмежуванням

політичних преференцій; персоніфікацією —

орієнтацією виборців на особистості політич�

них лідерів [9]. 

Структура електорального простору форму�

ється під впливом сукупності різнорівневих

структурувальних чинників. Виокремлюються

довго� та короткострокові чинники. 

Короткострокові чинники («поточна пробле�

матика», «брудні технології» тощо) досить часто

є предметом аналізу суперечностей технологів

і аналітиків. За всієї важливості такого аналізу, для

виявлення сталих елементів структури електо�

рального простору аналіз короткострокових чин�

ників є другорядним. Важливішим, на наш по�

гляд, є дослідження довгострокових чинників.

Особливості структури електорального прос�

тору, точніше однієї його складової, набору полі�

тичних позицій, а також сукупність потенційних
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можливостей політичних сил визначаються кіль�

кома довгостроковими чинниками. Вони є різ�

нохарактерними і різнорівневими за походжен�

ням, мірою впливу й сталості. Водночас їх

поєднує довгостроковий характер впливу на

структуру електорального простору.

На формування цих чинників мають вплив

передусім інституціональний дизайн і політичні

традиції. Їх взаємовплив формує такий набір

чинників:

– електоральні правила гри (формальні і не�

формальні норми);

– система поділу влади (формальні рамки, їх

реальне наповнення) й особливості розвитку

інститутів політичного представництва;

– набори можливих стратегій політичних

чинників;

– комплекс політичних настанов виборців

і способи електоральної поведінки.

Поряд із акторами виборчого процесу одно�

часно з розвитком демократичної електоральної

системи залучаються й інші активні учасники —

агенти електорального процесу. 

Як зазначає Н. Паніна, в раціональній моде�

лі електоральної системи агенти електорального

простору є необхідними елементами, що вико�

нують конструктивні функції [12]. Призначенням

агентів електорального процесу, на її погляд,

є здійснення продуктивної комунікації між елек�

торатом і політиками. У межах ідеальної раціо�

нальної моделі розвитку електоральної системи

передбачається, що політикам необхідна об’єк�

тивна інформація про соціально�психологічні

особливості електорату (їхні інтереси, потреби,

думки, ціннісні установки, особливості сприй�

няття політиків і політичних ситуацій), а елек�

торату необхідне чітке подання інформації про

політичну позицію акторів і індивідуальні якості

конкретних політиків для здійснення раціональ�

ного вибору. Прогресивна роль агентів полягає

в тому, що вони сприяють розвитку політичної

комунікації (залученню й оволодінню знаннями

з низки наукових галузей, зокрема, соціології

й психології; освоєнню та розвитку технологіч�

них прийомів ефективної комунікації тощо).

Серед агентів електорального процесу Н. Па�

ніна пропонує виокремити такі основні со�

ціальні категорії [12]:

1. Державні чиновники, які обіймають впли�

вові посади в органах виконавчої влади. Цю гру�

пу можна розглядати як агента електорального

процесу, позаяк тут наявний прагматичний

інтерес. Адже, незважаючи на те, що політичний

успіх у структурах виконавчої влади досягається

не перемогою на виборах, висуваннями й приз�

наченнями, кожному окремо аж ніяк не байдужі

конкретні результати виборів, бо від цього зале�

жить, хто саме прийде до влади й одержить мож�

ливість призначення на посаду або відсторо�

нення від неї.

2. Представники засобів масової інформації,

журналісти (політичні оглядачі), які працюють

в «електоральному полі» й опосередковують ко�

мунікацію головних акторів електорального

процесу у пресі, теле� і радіоефірі.

3. Аналітики (політологи) й технологи, які

виконують функції й аналітичного, й обслуго�

вуючого характеру під час виборчих кампаній. 

На підставі точок зору, викладених у науко�

вій літературі, спробуємо уточнити визначення

поняття електорального простору. Отже, електо�

ральний простір об’єднує в собі три базові ком�

поненти: 1) географічно�просторовий компонент,

який встановлює системні умови електорально�

го процесів; 2) поведінковий компонент, який

визначає індивідуальні та групові мотивації та

стримування електорального вибору; 3) інтерак�

ційний компонент, який визначає характер

взаємодії між суб’єктами та агентами електо�

ральних процесів. 

Географічно�просторовий компонент елек�

торального простору є зовнішнім фактором сто�

совно до суб’єктів взаємодії, впливає на їхні дії

та поведінку. Поведінковий компонент електо�

рального простору об’єднує індивідуальні та ко�

лективні мотивації до активності у виборчому

процесі, синтезує соціальні, психологічні, еко�

номічні та інші фактори. Інтеракційний компо�

нент електорального простору визначає зміст

взаємодії між суб’єктами електорального про�

цесу та встановлює систему обміну ресурсами

між ними. Виходячи з вищесхарактеризованих

компонентів, електоральний простір можна

визначити як населену територію, яка характе�

ризується політичними відмінностями й особ�

ливостями у період виборчої кампанії, які  вияв�

ляються в результаті взаємодії суб’єктів і агентів

електорального процесу. 
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Проаналізовано основні аспекти діяльності ор!
ганів державної влади та громадянських інсти!
туцій, в яких у концентрованому вигляді відтво!
рено процес вироблення і реалізації державної
етнонаціональної політики у 2008–2009 рр., ок!
реслено основні напрями діяльності органів влади,
що дає можливість сформувати уявлення про по!
точну ситуацію у сфері державної етнополітики.

Ключові слова: етнічні меншини, правовий
статус етнічних меншин, етнонаціональна полі!
тика, права національних меншин, законодавство.

Проанализированы основные аспекты деятель!
ности органов государственной власти и гражданс!
ких институтов, в которых в концентрированном
виде воспроизведен процесс выработки и реализа!
ции государственной этнонациональной полити!
ки в 2008–2009 гг., очерчены основные направления
деятельности органов власти, что дает возмож!
ность сформировать представление о текущей си!
туации в сфере государственной этнополитики.

Ключевые слова: этнические меньшинства,

правовой статус этнических меньшинств, этно�

национальная политика, права национальнх

меньшинств, законодательство.

The basic aspects of government and civil institu!
tions, which in concentrated form creation, develop!
ment and implementation of the ethnic policy in
2008–2009, outlined the main activities of government
that allows forming a picture of the current situation in
the state ethnic policy.

Key words: nationality, ethnic minorities, legal

status of ethnic minorities, ethnic policy, minority

rights, Legislation.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Характеризуючи етнополітичну ситуацію в Ук�

раїні, слід наголосити на принципово новій мо�

делі міжнаціональних відносин, яка склалася

в державі за роки незалежності. Наразі моніто�

ринг міжетнічної ситуації свідчить, що в нашій

державі існує загалом безконфліктний, інтегра�

тивний тип розвитку міжнаціональної

взаємодії, хоча низка питань етнонаціональної

сфери потребує свого вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана�

лізом діяльності органів державної влади, гро�

мадянських організацій і політичних партій

у сфері етнонаціональної політики займається

ряд вітчизняних науковців, а саме Ю. Тищенко,

Г. Луцишин, А. Попок, А. Малюська та ін.

Формулювання цілей статті. Проаналізувати ос�

новні аспекти діяльності органів державної влади

громадських організацій і партій у 2008–2009 рр.,

окреслити основні напрями діяльності органів

влади, сформувати уявлення про поточну ситуа�

цію у сфері державної етнополітики.

Виклад основного матеріалу. Досвід майже двад�

цяти років існування суверенної України під�

тверджує, що наша держава — одна з небагатьох

поліетнічних країн, в якій відсутні відкриті

етнічні конфлікти. І ця позитивна тенденція до�

сягнута завдяки виваженій і ефективній етнопо�

літиці, в основі якої лежать міжнародні правові

акти, ратифіковані Україною, та її чинне законо�

давство. Варто зауважити, що основні докумен�

ти у цій сфері були прийняті у 1990�х рр., коли

після проголошення незалежності України роз�

почався процес формування її державної етно�

політики, і тому вони (документи) містять у собі

низку суперечливих положень, які згодом спо�

нукали етнічні меншини апелювати саме до

них, вимагаючи задоволення своїх вимог з боку

держави. 

Різні інститути державної влади та інші задіяні

у формуванні етнополітики суб’єкти протягом

розглядуваного періоду з 2008 р. по сьогодніш�

ній день зробили визначний по значущості і ва�

гомості внесок у дану справу або принаймні по�

зиціонували себе як активні сторони в цьому

процесі, що знайшло своє кількісне і якісне ві�

дображення.

Зокрема, Президент України В. Ющенко неод�

норазово наголошував на пріоритетності питань,

пов’язаних із забезпеченням прав національних

меншин і збереженням культурної різнома�

нітності. Він, як колишній член Комітету ВР Ук�

раїни з питань прав людини, національних мен�

шин і міжнаціональних відносин, визнав повагу

до національних меншин одним із ключових
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внутрішньополітичних пріоритетів держави,

принаймні на час свого президентства.

Так, на зустрічі з верховним комісаром Орга�

нізації з безпеки та співробітництва Європи

у справах національних меншин К. Воллєбеком

В. Ющенко відмітив високий рівень забезпе�

чення прав національних меншин в Україні. Це,

зокрема, підтвердили і результати спільного ук�

раїнсько�румунського моніторингу за участі екс�

пертів ОБСЄ. «Україна готова до розширення

практики подібних моніторингів у співробітницт�

ві з іншими державами» — наголосив Прези�

дент. Водночас він привернув увагу верховного

комісара до неналежного задоволення потреб

українських громад у деяких державах�членах

ОБСЄ та звернувся з проханням приділити цій

проблемі більше уваги [6].

Питання етнонаціональної злагоди були

в центрі уваги при зустрічі Президента з пред�

ставниками польської громади у березні 2008 р.

В. Ющенко зауважив: «Міжнаціональна злагода

є пріоритетом внутрішньої політики нашої дер�

жави. Україна надає особливої ваги питанню

розвитку міжетнічних відносин, адже станов�

лення і розвиток української нації невідривно

пов’язані з розвитком національних меншин».

У квітні 2008 р. Глава держави звернувся до

Генерального прокурора України та міністра внут�

рішніх справ із проханням виробити ефективну

програму протидії всім формам ксенофобії, ра�

сової і національної нетерпимості в Україні,

а в системі СБУ були організаційно утворені від�

повідні підрозділи по боротьбі з такими проявами. 

В. Ющенко торкався етнонаціональних пи�

тань і під час щорічного звернення до народу

України з нагоди незалежності в 2008 р., в якому

він наголошував: «Ми свідомі своєї відповідаль�

ності за збереження культурної і етнічної мозаї�

ки сучасного світу. Україна стала рідним домом

для багатьох національних громад. Ми зробимо

все, щоб в його стінах вони зберігали свою не�

повторну мовну і культурну спадщину. Для цьо�

го ми будемо використовувати європейські мо�

делі підтримки національних меншин» [6].

У лютому 2009 р., при підбитті підсумків

зустрічі з головою Ради національних товариств

України Іллєю Левітасом, Глава держави дав до�

ручення Кабміну і безпосередньо міністрові

освіти та науки І. Вакарчуку опрацювати прог�

рами щодо підтримки культур національних

меншин в Україні. 

Профільний Комітет ВРУ з питань прав лю�

дини, національних меншин і міжнаціональних

відносин під керівництвом представників Блоку

Литвина І. Шарова і О. Зарубінського упродовж

2008–2009 рр. розглянув 32 проекти нормативно�

правових актів. З них лише шість законопроек�

тів і дві постанови безпосередньо стосувалися

питання вдосконалення законодавства у сфері

забезпечення прав національних меншин. 

Проаналізувавши діяльність народних депу�

татів і КМУ щодо законодавчих ініціатив у пи�

таннях етнонаціональної політики, ми отрима�

ли такі результати:

Проведений аналіз результатів свідчить, що

протягом 2008–2009 рр. ВРУ було прийнято ли�

ше три закони, які регулюють відносини в етно�

національній сфері, а саме:

1. Закон № 2752 від 05.09.2008 р. «Про вне�

сення змін до Закону України «Про громадян�

ство України» (щодо усунення колізій, які доз�

воляють подвійне громадянство);

2. Закон № 2232 від 06.04.2009 р. «Про вне�

сення змін до деяких законодавчих актів Украї�

ни з питань міграції».

3. Закон № 2281�1 від «Про внесення змін до

Кримінального кодексу України» (відносно від�

повідальності за злочини з мотивів расової, на�

ціональної та релігійної нетерпимості) [5].

Як слідує з наведених даних, Верховною Ра�

дою України за два останні роки не було зробле�

но відчутних кроків щодо вирішення проблем

національних меншин.

Не краща ситуація і у ВР АРК, де Постійною

комісією з міжнаціональних відносин і проблем

депортованих громадян, яку очолює Р. Ильясов,

за два останні роки не було винесено на розгляд

сесії жодного проекту постанов.

Кабінет Міністрів України постановою № 171

від 12 березня 2008 р. затвердив «Типове поло�

ження про управління відділ) у справах націо�

нальностей та релігій обласної, відділ у справах

національностей та релігій Севастопольської

міської державної адміністрації», тим самим
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Кабінет Мі�

ністрів України

Тимошенко Ю.
7 1

Блок Юлії Ти�

мошенко

Гнаткевич Ю., 

Томенко М., Фельд�

ман О., Сидельник І.,

Швець В., Макієнко В.,

Яворівський В., 

Бондаренко О. 

6 2

Блок Литвина Шаров І., Зарубінсь�

кий О., Рудченко М.
10 1

Партія регіонів Смітюх Г., Конова�

люк В., Клюєв С.,

Колісніченко В.,

Папієв М. 

4 1

НУНС�Народ�

на самооборона

Кармазін Ю., 

Тарасюк Б., 

Кульчинський М.

3 –



розпочавши розбудову вертикально структури

органів виконавчої влади у сфері етнонаціональ�

ної політики, однак на сьогодні відповідні підроз�

діли створені далеко не в усіх обласних держав�

них адміністраціях, не говорячи вже про міські. 

У липні 2009 р. Віце�прем’єр�міністр Украї�

ни у справах європейської та міжнародної інтег�

рації Г. Немиря провів зустріч з Верховним ко�

місаром ОБСЄ у справах національних меншин

К. Воллєбеком. Cторони обговорили питання

облаштування й інтеграції в суспільство АР

Крим депортованих за національною ознакою

меншин. Під час зустрічі було поставлене пи�

тання захисту прав національних меншин в Ук�

раїні на національному та міжнародно�правово�

му рівнях, зокрема щодо гарантування права на

використання ними рідної мови [4].

У вересні 2009 р. Кабмін ухвалив постанову,

в якій йдеться про вживання тільки української

мови в робочий час у державних школах. Але

в навчальних закладах, де навчання відбуваєть�

ся мовою національних меншин, не забороня�

лося використання цих мов і в позаурочний час. 

Отже, Уряд Тимошенко закладає підвалини

розвитку української мови, формуючи цілісний

мовний простір у місцях, де формується нове

покоління українців, — у школах. «Наше з вами

завдання — об’єднатися заради наших ціннос�

тей, наших ідеалів, європейського вибору, заради

збереження та примноження наших національ�

них традицій. Під ці цінності будемо збирати

країну», — вважає Юлія Тимошенко.

Відбулися структурні реорганізації у Мініс�

терстві освіти та науки, оскільки у листопаді

2008 р. скасовано Відділ культури етносів України

і української діаспори при Міністерстві освіти

та науки, а у січні 2009 р. запроваджено обов’яз�

кове складання тестів на знання української мо�

ви та літератури при вступі на всі спеціальності

вітчизняних вузів. Водночас Міносвіти запрова�

дило програму з оптимізації вивчення українсь�

кої мови в школах із навчанням мовами націо�

нальних меншин [4].

Державний комітет у справах національностей

і релігій є центральним органом державної вико�

навчої влади у сфері міжнаціональних відносин,

на який покладено найбільший обсяг відповідаль�

ності за здійснення державної етнонаціональної

політики. З 2007 по травень 2009 р. його очолював

О. Саган, а 13 травня 2009 р. розпорядженням

Кабінету Міністрів України № 503�р від 13 травня

2009 р. на посаду Голови Держкомнацміграції при�

значено Ю. Решетнікова, який спеціалізується на

тематиці міжконфесійних відносин, і тому пріори�

тету в діяльності Комітету набула дана тематика. 

У 2008–2009 рр., за фінансової підтримки Ко�

мітету відбулися близько 200 культурно�просвіт�

ницьких заходів, спрямованих на відродження,

розвиток та збереження етнічної самобутності

національних меншин, проведено низку зустрі�

чей із представниками громадських організацій

національних меншин, понад 10 науково�прак�

тичних конференцій з названої проблематики [3].

Державним комітетом за вказаний період було

підготовлено три проекти законодавчих актів,

а саме Концепції державної етнонаціональної

політики України (2008), закону «Про віднов�

лення прав осіб, депортованих за національною

ознакою», (2009), Концепції Державної цільової

програми облаштування депортованих та їх

інтеграції в українське суспільство на період до

2015 року (2009). 

Державним бюджетом України передбачено

виділення коштів на розвиток культур та забез�

печення захисту прав національних меншин

України, зокрема: 

Як бачимо, у 2009 р. в межах державного бю�

джету відбулося скорочення більш ніж у 100 ра�

зів фінансування двох бюджетних програм, які

стосуються забезпечення прав національних мен�

шин, що, можливо, зумовлено кризою в еконо�

міці, однак є, в свою чергу, кризогенним чинни�

ком в етнонаціональній сфері.

Політичні партії заявили про своє ставлення

до вирішення етнічних питань напередодні пре�

зидентських виборів. Як і слід було очікувати,

основна увага в означеній сфері майже всіх рей�

тингових кандидатів на пост Президента Украї�

ни була прикута до так званого мовного питання —

перманентного на сьогоднішній час знаряддя

політичної боротьби, яке аж ніяк, на думку ав�

тора, не може сприяти ні розвитку української

мови, ні нормалізації стосунків між носіями ук�

раїнської та російської мов, не згадуючи вже

про традицію передвиборного загострення мов�

но�політичного протистояння між політичними

партіями країни.

Так, зокрема, у своїй програмі «Україна —

для людей» В. Янукович під гаслом «Дві мови —

одна Україна!» виступав за надання російській

мові статусу другої державної. Напередодні ви�

борів В. Янукович стверджував, що вже незаба�

ром регіонали включать до порядку денного
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Статті витрат

Заходи 

з відтворення 

культур 

національних 

меншин

Заходи 

з реалізації

Європейської

хартії регіональ=

них мов або мов

меншин

Інформаційно=

культурне 

забезпечення 

населення Криму

у відродженні та

розвитку культур 

народів Криму

2008 1 млн 500 тис. грн 963 тис. грн 842 тис. грн

2009 150 тис. грн 96 тис. грн 910 тис. грн



Верховній Раді (ВР) питання «одержавлення»

російської мови. 

Заступник голови ПР Борис Колесніков зая�

вив, що, не маючи 300 голосів у ВР, регіонали

підготували закон про надання права обласним

радам, за заявою батьків, надавати дозвіл навчати

дитину всіх предметів російською мовою в будь�

якій загальноосвітній школі з обов`язковим

вивченням державної мови, а також вести судо�

чинство двома мовами. Але у своєму зверненні

до народу 10 лютого 2010 р. у зв’язку з оприлюд�

ненням попередніх результатів виборів, пан

Янукович вже не торкався мовного питання, що

вказує, певною мірою, на підрядний характер

застосування етнонаціональної проблематики,

який не поширюється на реальну перспективу

втілення в межах президентської програми [8].

Приділив увагу етнонаціональній проблемати�

ці В. Ющенко і у своїй передвиборній програмі

«Вільна, справедлива та сильна Україна», висло�

вивши переконання, що «ми утверджуємося як

модерна європейська нація з унікальною істо�

рією та культурою», з урахуванням існуючого

і підтримуваного державою етнокультурного

розмаїття [7]. 

Інший кандидат на посаду Президента Украї�

ни — лідер Комуністичної партії України П. Си�

моненко в разі власної перемоги на президе�

нтських виборах зобов’язувався вже у 2010 р.

провести всеукраїнський референдум щодо на�

дання російській мові статусу державної при збе�

реженні та зміцненні чинного статусу українсь�

кої мови. Крім цього, програма П. Симоненка

містила і положення стосовно необхідності на�

дійного захисту культурно�мовних прав націо�

нальних меншин.

Статусом «офіційної» наділяє російську мову

інший кандидат у президенти — І. Богословсь�

ка. Так, у своїй програмі «Дорога правди. Робо�

та, порядок, віра» вона декларувала: «Російська

мова буде офіційною. Держава забезпечить пра�

во громадян користуватись російською мовою

в освіті, культурі, медицині, спілкуванні з дер�

жавними установами та інше. Нею можуть ко�

ристуватися в будь�яких умовах всі, хто вважає

це за потрібне. Решта мов національних мен�

шин будуть захищені в Україні повною мірою та

відповідно до Міжнародної хартії регіональних

мов та мов національних меншин, ратифікова�

ної Україною». Тим часом слід зазначити, що

положеннями передвиборної програми І. Бого�

словської підкреслюється, що державною мовою

в Україні «є і буде українська як мова національ�

ного самовизначення» [2, с. 22 ].

Дещо інша точка зору декларується у перед�

виборній програмі під назвою «Україна: проект

розвитку» кандидата в президенти С. Тігіпка:

«Я поверну російській мові статус мови міжна�

ціонального спілкування, — зазначає він у своїй

програмі. Далі він продовжує: «Вважаю, що пи�

тання про статус будь�якої регіональної мови

мають самостійно вирішувати органи місцевого

самоврядування». Підтримує С. Тігіпка у цьому

питанні й чинний Голова Верховної Ради Украї�

ни В. Литвин, положення програми якого «Час

народу» містять зобов’язання врегулювати мов�

ну ситуацію в Україні, наповнивши реальним

змістом статус української мови як державної,

визначивши засади функціонування російської

мови як мови міжнаціонального спілкування

в усіх сферах суспільного життя, а також забез�

печивши можливість повноцінного застосуван�

ня мов представників різних національностей

у місцях їх компактного проживання [2, c. 23]. 

У свою чергу, відповідно до положень перед�

виборної програми під назвою «Новий курс»

кандидат на посаду Президента України 2010 р.

А. Яценюк стверджує: «Гарантією існування та

поступового розвитку української мови як єди�

ної державної має бути відсутність і неприпус�

тимість будь�якої дискримінації російськомов�

них та іншомовних громадян України». Схожу

позицію має й наступний кандидат на посаду

Президента України А. Гриценко. Відповідно до

його програмних положень, «державною мовою

в Україні буде одна — українська. Та я зобов’яжу

чиновника спілкуватися з людьми тією мовою,

якою до нього звертаються». А. Яценюк вислов�

лює переконаність у тому, що саме багатонаціо�

нальність і багатокультурність України є нашим

найважливішим ресурсом, силою, а не вадою.

Він гарантує відсутність дискримінації грома�

дян за національною та конфесійною ознаками:

«Будь�яким спробам такої дискримінації буде

жорстко даватися відсіч на підставі закону». 

Передумовою виконання місії кандидата на

посаду Президента України Ю. Тимошенко є на�

самперед піднесення духовності нації. У цьому

контексті в її передвиборній програмі «Україна

переможе. Україна — це ти!» йдеться «про вихо�

вання твердої віри в Бога, духовну освіту дітей

та молоді, надання рівного статусу духовній та

світській освіті, відродження української мови

та розвиток культури, відновлення національ�

них світоглядних традицій і нашої правдивої

національної історії» [2, с. 22].

Найрадикальнішим у вказаному питанні є кан�

дидат на посаду Президента України О. Тягни�

бок, положеннями передвиборної програми

якого передбачається прийняття Закону Украї�

ни «Про захист української мови». 

Як бачимо, етнонаціональна риторика в ді�

яльності політичних сил застосовується здебіль�

шого ситуативно і має декларативний характер
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з метою забезпечення електоральної підтримки.

Політики першого ешелону або не приділяють

даному аспекту ніякої уваги, або обмежуються

виключно мовною проблематикою, питаннями

відродження та захисту інтересів титульної нації

чи найбільшої нацменшини (російської), а з до�

сягненням мети схильні одразу ж ухилятися від

виконання передвиборчих обіцянок. Політики

ж другого і третього ешелонів, більш глибоко

торкнувшись національного питання, насправ�

ді не мають шансів на втілення декларованих

ними положень через власну політичну «легко�

вагомість» і мінімальний вплив на владну

політику.

На сьогодні в Україні діє близько 1458 гро�

мадських товариств національних меншин,

44 з яких мають всеукраїнський статус (за дани�

ми Держкомнацміграції на 2009 рік).

Протягом 2008–2009 рр. організаціями на�

ціональних меншин за підтримки Держкомнац�

релігій було проведено низку проектів, спрямо�

ваних на підтримку та збереження культури,

історії, національної ідентичності національних

меншин. Однак фінансування таких проектів

з державного бюджету в 2009 р. зменшилось

більш ніж у 100 разів, що суттєво вплинуло на

етнокультурний розвиток національних громад.

Громадські організації національних меншин

мають свої консультативно�дорадчі, так звані Ра!
ди представників громадських організацій націо!
нальних меншин, при Президенті України, Дер�

жавному комітеті з питань національностей та

релігій, обласних державних адміністраціях. Утім,

практично вся робота Рад зводиться до моніто�

рингу поточного становища національних мен�

шин, аналізу законодавства у цій сфері, а також

розроблення пропозицій щодо їх поліпшення.

Протягом указаного періоду робота цих Рад не

мала практичного втілення в законотворчій

діяльності і носила скоріше дорадчий характер.

Ще однією важливою проблемою для інсти�

туцій національних меншин є невирішеність

питання з надання приміщень для діяльності їх

організацій. Більше третини організацій не має

власних сайтів у мережі Інтернет, що істотно

знижує їх суспільну відкритість. 

Один із лідерів етнонаціонального руху в Ук�

раїні О. Фельдман слушно зауважує, що в умо�

вах економічної кризи проблемам національних

меншин, навпаки, має приділятися підвищена

увага з тим, щоб запобігти зростанню конфлікт�

ності в етнонаціональній сфері. «Інакше, через

якийсь час, питаннями національних меншин ви�

мушені будуть займатися не Держкомнацрелігій

і Мінкульт, а вже СБУ і МВС», — зазначив він [3].

Висновки. Як бачимо, 2008–2009 рр. не стали

роками конструктивних зрушень у сфері дер�

жавної етнонаціональної політики, а, радше,

роками відкладання очікувань. Більше того,

однією з точок фокусування політичної рекла�

ми під час президентських виборів знову стали

спекуляції на питанні двомовності та реґіона�

лізму. Тим часом в  Україні невирішеними зали�

шаються ряд таких питань:

Відсутність координованої роботи у структу�

рах державної влади, що займаються питаннями

етнонаціональної політики.

Держкомнацрелігій не має інструментів для

практичної захисту прав меншин. Серед прав

Держкомнацрелігій немає таких, які б давали

можливість ефективно захищати права меншин

і боротися з проявами дискримінації. Фактично

єдиною активною реакцією на протиправні дії

стосовно осіб, які належать до національних

меншин, може бути звернення до суду в інтере�

сах таких осіб (або груп осіб). 

Відсутність чітких механізмів реалізації, на�

віть зафіксованих у законодавстві прав націо�

нальних меншин.

Недосконалість системи функціонування гро�

мадських організацій національних меншин,

відсутність регулятивних зв’язків як між сами�

ми організаціями, так і між ними та державою.

Недостатнє фінансування з боку держави за�

ходів, що ініціюються організаціями національ�

них меншин.

Обмежений доступ до результатів діяльності

у сфері культури та інформації етнічними мова�

ми, підтвердженням чого є замалий обсяг радіо

та телемовлення етнічними мовами, а також не�

достатня представленість організацій національ�

них меншин у мережі Інтернет. 

Попри прагнення влади використовувати

європейські моделі підтримки національних мен�

шин і зберігати культурну різноманітність Украї�

ни, державна етнонаціональна політика знову

стала заручницею недосконалості успадкованої

тактично�орієнтованої системи державного уп�

равління, проте цього разу вже в суміші з надміру

стратегічними підходами нової владної еліти [1].

І тому належна увага структур державного управ�

ління до всього спектра етнонаціональних

відносин, а не тільки до його окремих елементів

є необхідною умовою інтегративного розвитку

та політичної консолідації багатоетнічного ук�

раїнського соціуму. 
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В статье рассматриваются сущность, содер!
жание, основные принципы традиционной право!
вой системы. Автор анализирует регулятивную
функцию традиционных правовых норм и обычаев.

Ключевые слова: государство, право, закон,

правовая система, традиции, политическая сис�

тема, нормы права.

У статті розглядаються сутність, зміст й ос!
новні принципи традиційної правової системи. Ав!
тор аналізує регулятивну функцію традиційних
правових норм і звичаїв.

Ключові слова: держава, право, закон, право�

ва система, традиції, політична система, норми

права. 

In the article we are looking historical provide and
low. It is the analyze historical low, and author looking
to the anything historical low system.

Key words: government, low, low system, tradition,

source of information, position, minds, political

system, low normal.

Во все времена и во всех обществах были,

есть и будут традиции, которые являются не�

зыблемыми основами, своеобразным фунда�

ментом, на котором строятся все обществен�

ные, социально�политические, экономические,

культурные и другие отношения. 

На основании анализа историко�правовых

источников мы можем представить особую ре�

гулятивную функцию традиционной правовой

системы казахского общества. А если сделать

ретроспективный их обзор, то можно увидеть

эволюцию традиционной правовой системы,

незыблемость правовых обычаев, норм и тради�

ции, почитание которых стали одними из усло�

вий успешного развития казахского общества.

В начале ХVІІІ в. заметно стабилизировалась

политико�правовая обстановка и внутри самих

казахских жузов, чему в немалой степени спосо�

бствовали совместные усилия местных родопра�

вителей, султанов и ханов по законодательному

регламентированию общественных отношений.

В это же время были внедрены в социальную

практику некоторые новые нормы обычного пра�

ва применительно к новым потребностям коче�

вого общества. Большая роль в регламентации,

частичном обновлении и унификации издавна

сложившихся в казахском обществе правовых

традиций и норм принадлежала хану Аз�Тауке

(1680–1715).

Ценные фактические сведения об особен�

ностях правления хана Тауке нашли отражение,

наряду с отдельными письменными памятника�

ми конца ХVІІ — начала ХVІІІ в., в многочис�

ленных исторических преданиях казахов. Один

из их исследователей Н. И. Гродеков, описывая

политико�правовую историю, отметил: «Все три

орды ежегодно собирались для совещания (мас�

лагат) на холме Мартубе (в горах около Сайра�

ма)» [1, с. 23].

На этих маслихатах обсуждались вопросы ре�

гулирования маршрутов кочевания, устранения

различных конфликтов между родами, безопас�

ность государства и пр.

В годы правления хана Аз�Тауке структура

власти была разделена на несколько ступеней.

Возрождались демократические принципы ко�

чевого общества и ежегодно проводились мас�

лихаты, народные собрания. На этих собраниях

участвовали только вооруженные мужчины,

а правила участия в совете регламентировались

в «Жеты�Жаргы».

Наивысшая ступень власти «Жеты�Жаргы»

состояла из ордынских биев, из представителей

оседлого населения близ Туркестана и Ташкента,

из правителей союзников — киргиз, каракалпа�

ков. Многие исследователи истории государ�

ства и права казахов отмечают особые заслуги

трех казахских биев. По записям Н. И. Гродеко�

ва: «в числе их было три знатных бия, по каждо�

му из каждой орды: из Великой — Туле, из Сред�

ней — Каздауысты Казыбек, т. е. с голосом гуся

(звучным), из Малой — Айтеке» [2, с. 25]. 

Все известные сегодня устные предания ка�

захского народа, относящиеся ко времени прав�

ления Аз�Тауке, констатирую усиление роли

степного законодательства в практике регули�

рования социальных отношений казахского об�

щества в І четверти ХVІІІ в.

Об этом и упоминает один из исследователей

истории государства М. Тынышпаев: «Тауке …
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более замечателен своею административною и

законодательною деятельностью. Слабые угне�

тенные роды Тауке соединил в союзы, чтобы

последние могли противостоять против сильных

родов. Для фактического управления подвласт�

ными родами назначили 6 биев: 1) в Старшей

Орде — Толе Алибекова (дулат, отделение жа�

ныс); 2) в Средней Орде — Казбека (Каз дауыс�

ты Казбек�аргын, каракесек); 3) в Младшей —

Айтике (алим, торт�кара, внук знаменитого

Джалантос�батыра Самаркандского); 4) у кыр�

гызов�Кокым — бия Карашорина; 5) у каракал�

паков — Сасык�бия; 6) у катаган, джайма и дру�

гих мелких родов — имя бия неизвестно. Далее

отдельные роды, отделения, поколения управ�

лялись своими биями. Ежегодно осенью бии на

1–2 месяца собирались у ставки Тауке «Хана�

бад» на холме «Куль�тобе» на левом берегу реки

Ангрен, в 40 верстах на юг от Ташкента. В памя�

ти народной собрания эти сохранились в выра�

жении: «Куль�тобени? басында кунде кенес»,

т. е. «на Куль�тобе собрания происходят ежеднев�

но». Эти собрания носили характер и законода�

тельный, и судебный. Законодательные изрече�

ния, названные «Джеты�Джарга», основались

на принципах правосознания, вытекающего из

условий общежития кочевых родов… Большая

часть дел решались биями единолично, но в важ�

нейших случаях, не желая брать на себя ответст�

венность за правильность решения, бии представ�

ляли свои предложения на одобрение собрания

на Куль�Тобе» [3, с. 162].

Мы считаем, что эти данные приведенные

М. Тынышпаевым, требуют углубленного изу�

чения, поскольку информация, касающаяся имен

биев, правил проведения «Жеты — Жаргы»,

участия хана в Верховным собрании и др. пред�

ставляет огромный інтерес для исследователей.

В годы правления хана Тауке были предпри�

няты важные шаги, направленные на упрочение

казахской государственности перед лицом силь�

ного внешнего врага.

В 80�е годы ХVІІІ в. отчетливо проссматри�

вается особая роль «Жеты�Жаргы» в координа�

ции совместных усилиий казахов для борьбы

с внешним врагом. Активизация военной экс�

пансии джунгарского ханства в начале ХVІІІ ве�

ка была связана со сменой власти и вступлением

на джунгарский престол Галдана�Бошокту хана

(1670–1697). За короткий срок он сумел восста�

новить прежний военно�политический потен�

циал Джунгарского ханства и расширить подв�

ластную ему территорию в Центральной Азии.

В труде исследователя Ш. Норбо эти истори�

ческие события описываются так: «В году мы�

ши (1684) он (Галдан Бошогту) разграбил (улус)

Чукура, а также ходил походом на Андижиян.

Когда он возвращался, то в (местности) Кокурин

Шили разразилась буря. <…> Летом (Цеван)

Рабдан (двоюродной брат Галдана — Ж. И.),

выступив (в поход), разрушил Сайрам. Осенью

года коровы (1685) (Бошогту) хан, отправившись

в поход против Андижияна, возвратился, захва�

тив в плен многих беков» [4, с. 116].

Период правления Аз�Тауке отличался отно�

сительной стабилизацией внутриполитической

обстановки в степи. Особую роль в сохранении

казахского общества сыграли «Жеты�Жаргы»,

«Каракумский совет» и великие бии, которые

внесли большой вклад в разрешение междоусоб�

ных распрей и споров, а также объединение всех

родов. Именно правовые традиции используемые

и зафиксированные в «Жеты�Жаргы», охватыва�

ли круг вопросов жизнеобеспечения казахского

населения. Совокупность жизненных условий

и конфликтов казахского кочевого общества того

периода, используемых им правовых традиций,

обычаев и норм, отраженных в «Жеты�Жаргы»,

представляется в народных преданиях как законо�

дательная инициатива Аз�Тауке�хана и казахских

биев. Свод казахских законов не существовал

у самих казахов в письменном варианте и пере�

давался из уст в уста из поколения в поколение.

Регулятивное воздействие традиционной пра�

вовой системы, используемые в то время право�

вые обычаи и нормы были залогом безопасности

казахского народа и государственности. В казахс�

ком государстве, имеющем многообразные по�

литико�правовые особенности, традиционная

правовая система разрешала главную задачу —

способствовала укреплению стабильности, повы�

шению благосостояния народа и развитию де�

мократических принципов.
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У статті проаналізовано становлення та роз!
виток нових інституцій політичної системи Рес!
публіки Болгарія, зокрема Конституційного Суду.
Автори доводять, що Конституційний Суд пред!
ставляє своєрідну завершеність конституційної
законності, діє як посередник між установчою
владою, що створила Конституцію з одного боку,
і інститутами влади, які повинні діяти лише на
прийнятих конституційних основах — з іншого.

Ключові слова: політична система, політичні

інститути, Конституція, Конституційний Суд,

правова держава, конституційний контроль.

В статье анализируется становление и разви!
тие новых институций политической системы Рес!
публики Болгария, в частности Конституционного
Суда. Авторы доказывают, что Конституционный
Суд представляет собой своеобразное завершение
конституционной законности, действует как по!
средник между учредительной властью, которая
создала Конституцию, с одной стороны, и инсти!
тутами власти, которые должны действовать
только на принятых конституционных основани!
ях — с другой.

Ключевые слова: политическая система, по�

литические институты, Конституция, Консти�

туционный Суд, правовое государство, консти�

туционный контроль.

In the article is analyses becoming and develop!
ment of new institutes of the political system of
Republic Bulgaria, in particular Constitutional Court.
Authors prove that Constitutional Court is presented by
original completion of constitutional legality, operates
as a mediator between constituent power, which creat!
ed Constitution from one side, and by the institutes of
power, which must operate only on the accepted consti!
tutional grounds — with other.

Key words: political system, political institutes,

Constitution, Constitutional Court, legal state, con�

stitutional control.

Події 1989 р. повністю змінили політичне жит�

тя Болгарії. Почали відроджуватися демократич�

на політична система, плюралізм ідей, думок,

багатопартійність, змінилися форма правління

і політичний режим. У межах функціонування

парламентської форми правління було введено

спеціалізовану конституційну юрисдикцію, яка

за основними параметрами уподібнювалась до

європейської моделі конституційного контролю.

Вперше в історії Болгарії створили Конститу�

ційний Суд (КС) з функціями вищого наглядово�

го органу за дотриманням конституції. Введен�

ня в 1991 р. конституційного контролю стало

поворотним пунктом у розвитку національного

конституціоналізму. 

Створенню нового інституту передувало по�

ложення, яке жваво дискутувалось у суспільстві

і згідно з яким новий Основний Закон Респуб�

ліки Болгарія вважався доволі жорстким. Так

стверджували прихильники цієї тези, виходячи

з положень, вказаних свого часу у працях Г. Кел�

зена [15, с. 263] та М. Дюверже [14, с. 218].

У Конституції записано, що найважливіші питан�

ня її прямої дії полягають у незмінності основ�

них прав громадян, форми правління та держав�

ного устрою, що вони можуть бути змінені лише

спеціально скликаними для цієї мети Великими

Народними зборами, що мають значно ширші

соціальні і політичні повноваження, ніж звичай�

ний парламент, і здійснюють установчу владу від

імені суверенної нації [9, ст. 157 і 158]. Оскільки

це передбачає внесення парламентом окремих

часткових змін і поправок до діючої Конститу�

ції, останні повинні пройти через складну про�

цедуру посилення кваліфікованої більшості у 3/4

чи хоча б у 2/3 загальної кількості народних де�

путатів і внести ті чи інші поправки [9, ст. 154

і 155], тобто необхідно досягнути високого сту�

пеня консенсусу між політичними силами, які

представлені у парламенті.

У новій Конституції Республіки Болгарія, яка

була прийнята 12 липня, 1991 р., зроблена спроба

знайти відповідь на сучасний класичний пара�

докс конституційного управління, за яким «сво�

бода передбачає дотримання правил, але прави�

ла загрожують свободі» [17, с. 5]. У Конституції

чітко й однозначно вказано на поділ між держа�

вою і громадянським суспільством. Болгарія не

лише проголосила правову державу, визнала вер�
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ховенство закону, а й записала, що її діяльність

зорієнтована насамперед на забезпечення «жит�

тя, гідності й прав особистості», створення умов

для «вільного розвитку людини і громадянсько�

го суспільства» [9, ст. 4 ]. Через Конституцію ос�

новним лейтмотивом проходить ідея свободи

людей, які народжуються «вільними і рівними

у своїй гідності і правах» [9, ст. 6, ч. 1]. Тож, пра!
вова держава зосереджує в собі встановлені конс�

титуційним шляхом універсалії: свободу, рів�

ність, справедливість. 

Відмінності між установчою владою і органами

державної влади, на яких ґрунтується національ�

на конституційна система, були розвинені у полі�

тичному і правовому верховенстві Конституції

щодо інших законів. Чітко вказано, що «Конс�

титуція є вищим законом і інші закони не мо�

жуть їй суперечити» [9, ст. 5, ч. 1]. Це створило

матеріальні і формальні умови для трансфор�

мації політичного верховенства конституції

в ефективну правову надзаконність. Так, конс�

титуційна юрисдикція розглядалась як необхідна

інституціональна гарантія верховенства Консти�

туції. Республіка Болгарія відразу створювалась

і діяла як конституційна правова держава, до�

тримуючись і здійснюючи свої цілі у межах пар�

ламентської форми правління. У разі конфлікту

між індивідуальною свободою й обмеженнями
управління та законодавчою волею парламентської

більшості перевага, безумовно, надається конс�

титуційним цілям і цінностям.

За правовим статусом в ієрархічній структурі

держави, КС являє собою своєрідну заверше�

ність конституційної законності, адже він діє як

посередник між установчою владою, що ство�

рила Конституцію з одного боку, і інститутами

влади, які повинні діяти лише на прийнятих

конституційних основах — з іншого. До певної

міри, всі функції і повноваження КС можна звес�

ти до захисту основоположних засад, які лежать

у принципі розподілу влади. Тобто КС може і має

бути незалежним від інститутів законодавчої,

виконавчої і судової влади [6, ст. 1, ч. 2]. Як нейт!
ральна сила КС переважно призначений для ви�

конання правового арбітражу у суперечностях

і конфліктах між політичними інститутами пуб�

лічної влади через дотримання конституційної

рівноваги між цінностями, принципами і пов�

новаженнями.

До складу КС входять 12 суддів, третину яких

обирають Народні збори, третину призначає пре�

зидент і третину обирають на загальних зборах

суддів Верховного касаційного суду і Верховно�

го адміністративного суду. У такий спосіб його

склад формується шляхом заповнення квот, які

рівномірно надані главі держави, парламенту та

судовій владі. Термін повноважень КС становить

9 років. Тож, його мандат значно перевищує три�

валість повноважень інших політичних і еконо�

мічних інститутів держави. Крім того, кожні три

роки його склад частково оновлюється всіма

інстанціями [9, ст. 147, ч. 1–2]. Інституція діє як

однопалатна установа, без поділу на окремі ко�

місії чи підрозділи. Прийнята змішана форма

формування складу КС і відносно тривалий час

повноважень забезпечують його незалежність.

КС доводиться розглядати політичні спори, до�

тримуючись правил, юридичних засобів і норм.

Додатковими гарантіями незалежності й неупе�

редженості в діяльності інституту є незміню�

ваність конституційних суддів та імунітет, яким

вони наділені [9, ст. 147, ч. 6]. 

Конституція покладає на КС широкий спектр

різної правочинності: обов’язкове тлумачення

Конституції; винесення рішень про неконститу�

ційність законів та інших актів Народних зборів,

актів президента; вирішення спорів про компе�

тенцію між парламентом, президентом і Мініс�

терською Радою (урядом), органами місцевого

самоуправління і центральними органами; прий�

няття рішень про відповідність укладених дер�

жавою міжнародних договорів Конституції (до

їх ратифікації); про відповідність законів нор�

мам міжнародного права і міжнародним догово�

рам, в яких однією зі сторін є Болгарія; вине�

сення рішень про конституційність політичних

партій і спілок; прийняття рішень про законність

виборів президента і віце�президента; прийнят�

тя рішень по звинуваченнях парламенту проти

президента і віце�президента; прийняття рішень

по спорах про законність виборів народних де�

путатів. КС приймає рішення більшістю голосів

усіх суддів [9, ст. 149, ч. 1].

Широка сфера діяльності КС і компетентність

при розгляді окремих ідей та інститутів поясню�

ються насамперед потребою запобігання потен�

ційним конфліктам, які доволі часто виникають

у динамічному розвитку політичного процесу,

необхідністю забезпечення належного функціо�

нування інститутів влади в умовах гострої конф�

ронтації, характерної для трансформаційного

періоду. Такі ситуації звичні для європейських

держав, коли слухаються справи про законність

виборів (Австрія, Франція, Німеччина), про конс�

титуційність політичних партій (Німеччина, Бол�

гарія), при винесенні звинувачень найвищим по�

садовим особам (Італія, Австрія). Зокрема, таку

справу розглядав КС Болгарії про законність

створення Руху за права і свободи (РПС) — партії

турецької меншини країни, адже за Консти�

туцією, не можна утворювати політичні партії на

етнічній, расовій чи релігійній основі, як і пар�

тії, що мають на меті насильницьке захоплення

державної влади [9, ст. 11, ч. 4]. Отже, КС стає
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свого роду буфером, який пом’якшує зіткнення

між політичними силами на початку переходу

до демократичного управління і громадянсько�

го суспільства.

Особливістю конституційного контролю Бол�

гарії є наявність загального положення про тлу�

мачення Конституції, тобто її інтерпретація на

загальних підставах, без прив’язаності до роз�

гляду тих чи інших конституційних спорів

[9, ст. 149, ч.1]. Ця обставина, без сумніву, нага�

дує попередній режим, оскільки великою мірою

дає свободу КС і надає змогу інтерпретувати та

дописувати Конституцію на власний розсуд, що

в результаті веде до частого й енергійнішого

втручання цієї гілки влади у політичний процес.

Так, розгляд справи про конституційність утво�

рення РПС викликав бурхливі демонстрації

протесту серед етнічних болгар і нові рухи ви�

ключно націоналістичного характеру, які могли

в перспективі відіграти дестабілізуючу роль

у політичному житті Республіки Болгарія. РПС

заснували 4 січня 1990 р. з метою боротьби за

повне дотримання прав і свобод етнічних спіль�

нот насамперед з турецькою самосвідомістю.

Лідер руху А. Доган пояснював появу РПС «со�

ціальною потребою і тим, що жодна інша партія

не претендує на простір, який зайняв цей рух» [1].

До РПС увійшло понад 800 тис. людей, які бо�

ролися за громадянські права етнічних турків. Це

викликало негативну реакцію болгар і створення

альтернативних політичних структур: Комітету

по захисту національних інтересів та Вітчизняної

партії праці з чітко вираженою націоналістич�

ною програмою, які очолив колишній офіцер

Державної Безпеки М. Мінчев [10, с. 68]. Група

І. Георгієва, яка теж обстоювала інтереси бол�

гар, утворила Болгарську національно�радикаль�

ну партію. Її програма заперечувала будь�які

відступи перед вимогами турків [10, с. 15–16].

Суспільне протистояння активно висвітлювали

ЗМІ, відмічаючи, що «вперше, після звільнення

Болгарії від османського ярма в 1878 р., створе�

на громадська організація, мета якої полягає в єд�

нанні болгарського народу; повне і безумовне

дотримання прав людини всіма етнічними та ре�

лігійно�культурними спільнотами в Болгарії» [7].

Опоненти РПС критикували його побудову за

етнічним принципом, за націоналізм, убачаючи

у діях протурецькі націоналістичні настрої, вис�

ловлювали страх щодо втрати національної єд�

ності країни [7]. 

Професор І. Дімітров, який був міністром

освіти в уряді Ж. Віденова, опублікував низку

статей, обґрунтовуючи неконституційність РПС.

Спірність питання вимагала його розгляду в КС,

який, вивчивши справу, постановив, що поява

РПС є реакцією на грубі порушення прав людини

при тоталітаризмі, а головна його мета полягає

в досягненні консолідації суспільства і визнанні

різного за релігійним і етнічним складом бол�

гарського населення (п.1.2 Програми РПС), за�

хисті культурної, етнічної, релігійної і мовної

ідентичності його частини, а тому не суперечать

Конституції, і визнав РПС конституційним

[4, с. 422].

У рішенні КС є тлумачення ч. 4 ст. 11 Конс�

титуції, де зазначено, що поряд з єдністю бол�

гарської нації вона визнає існування релігійних,

мовних та етнічних відмінностей. Наявність

осіб із цими ознаками є підставою для їх об’єд�

нання, в тому числі і в політичні партії. Мета

конституційної норми не в установленні обме�

жень правового статусу чи забороні для певної ка�

тегорії осіб об’єднуватися за етнічною, расовою,

релігійною ознакою (адже існують християнські

партії і про їх конституційність не йдеться),

а в розумінні захисту від екстремістських пося�

гань на державну владу, про заборону партій, які

мають на меті насильницьке захоплення дер�

жавної влади [9, ст. 11].

Гострота сприйняття проблем, пов’язаних

з турецьким етносом, йде з минулого: негативна

пам’ять про навернення слов’ян�болгар до ісла�

му й їх асиміляцію, вплив цих явищ на розвиток

демографічних і культурних процесів. Етнопси�

холог К. Кертіков пише, що суспільство Рес�

публіки Болгарія ще «не доросло до рівня мов�

ної терпимості, не вміє прислухатися до іншої

думки, у нього немає готових механізмів для до�

сягнення консенсусу» [8].

Складність розуміння суті етнічного конфлік�

ту загострювала національні, соціально�еконо�

мічні та політичні проблеми. У протистоянні двох

етнічних спільнот Республіки Болгарія вбачали

не так стихійні прояви етнопсихології сус�

пільства, як політичні ігри. Події 1989–1990 рр.

були «більшою мірою організованою і керова�

ною політичною кампанією, за допомогою якої

спекулювали на націоналістичних рецидивах

і намагалися досягти політичних цілей» [8]. На

думку М. Іванова, «гострі проблеми, успадковані

від минулого режиму, форсували надмірну по�

літизацію РПС і прискорили процес формуван�

ня її як політичної партії, створеної на етнічній

основі» [5]. У 1990 р. це був радше політичний,

ніж правовий акт, що підтвердив вплив КС на

політичний процес. 

Значну частину питань (понад третину чи на�

віть й половину), які щорічно розглядає КС,

становлять запити щодо безпосереднього тлу�

мачення конституційних текстів. Ця діяльність

навряд чи може бути сприйнята і визначена як

правова за характером, адже, роз’яснюючи зміст

конституційних норм, КС не лише розкриває
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справжнє значення тих чи інших текстів, але зде�

більшого випадків формулює нові правила по�

ведінки, здійснюючи позитивну законодавчу

діяльність. Окремі тлумачення рішень КС вик�

ликають невдоволення й обурення в суспільстві.

Це безпосередньо відноситься до рішення № 12

від 23 липня 1996 р. щодо надання болгарського

громадянства при народженні, яке було найбільш

спірним, але не єдиним рішенням, що тлумачи!
лось довільно [12, с. 123].

Будь�яке роз’яснення Конституції в КС об�

межує, тією чи іншою мірою, національну

легіслатуру. Якщо при абстрактному контролі за

конституційністю законотворчості інтерпре�

тація Конституції ще прийнятна і припустима

в певних межах, то при тлумаченні, що виходять

за рамки загальних положень, доволі легко вийти

за межі об’єктивності та перейти на шлях необ�

ґрунтованих обмежень і політичної дискредита�

ції демократично обраного парламенту. Важливо,

щоб тлумачення Конституції цілком і послідов�

но, незважаючи на загальні положення, були

пов’язані з розглядом конкретних спірних пи�

тань щодо їх конституційності. Лише так можна

закрити шлях потенційному свавіллю і тракту�

вати Конституцію за чіткими критеріями і в ме�

жах поділу гілок влади. 

Центральне місце в діяльності КС має конт�

роль за конституційністю законодавства, який

дозволяється у формі абстрактного і конкретно�

го розгляду окремих законів. Здійснення конк�

ретного нормативного контролю можливе лише

як випадковий контроль з ініціативи Верховного

касаційного суду чи Верховного адміністратив�

ного суду, який зупинив провадження при

розбіжностях між законом і Конституцією і вніс

це питання до КС [9, ст. 150, ч. 2]. Звуження кола

суб’єктів, які можуть звернутися до КС з вимо�

гою випадкового контролю в ході окремого судо�

вого розгляду, мінімізувало реальні можливості

звернення до цієї техніки. У чинній практиці

є лише окремі випадки, коли вищий орган су�

дової влади звертався з конкретним питанням

до конституційної юрисдикції [11, с. 259]. Тож,

що при перегляді Конституції варто зробити по�

дальші кроки у розвитку випадкового контролю

і поширити право ініціативи про конкретний

нормативний контроль на всіх суддів судової

системи, що надасть означеній процедурі ефек�

тивного характеру та реального вираження. 

Реалізація абстрактного контролю за законо�

давством є важливою рисою КС Болгарії. Пока�

зово, що практично щороку від 1/3 до 2/3 всіх

справ, які розглядає КС, пов’язані зі встановлен�

ням часткової чи повної відповідності окремих

законів Конституції. Так, у 1991–1996 рр. КС роз�

глянув 52 справи щодо встановлення конститу�

ційності окремих законів і 32 справи про тлума�

чення окремих статей Конституції. Попередній

абстрактний контроль допускається як виняток

для можливих роз’яснень питання про відповід�

ність Конституції укладених, але ще не ратифі�

кованих міжнародних договорів [9, ст. 149, ч. 1].

У разі, коли справа передана у КС і він дійшов

висновку, що даний міжнародний договір не

відповідає Конституції, його рішення по справі

виключає подальшу ратифікацію договору в пар�

ламенті. Якщо є окремі міркування першорядної

політичної ваги, про інкорпорацію міжнарод�

них договорів у національну правову систему, до

Конституції вносять зміни, щоб подолати вияв�

лені розбіжності.

Абстрактний контроль конституційності з пи�

тань законодавства зазвичай ведеться послідов�

но, тобто належить до категорії так званого реп!
ресивного контролю, який набуває чинності тоді,

коли закон уже впроваджений і викликав певні

правові наслідки, які треба скасовувати. А під�

стави для реалізації нормативного контролю

полягають передусім у тому, що конституційні

цінності, принципи і норми визначають зміст

законодавства. При абстрактному контролі про�

водиться огляд формальної і матеріальної від�

повідності окремого закону Конституції, і КС

може визнати спірний закон неконституційним

[9, ст. 151, ч. 2] та скасувати його. Анулювання

закону за своєю природою є дією, що пов’язана

з виконанням законодавчої функції, це акт так

званого негативного законодавства [15, с. 268].

У ширшому політичному контексті абстракт�

ний нормативний контроль є своєрідним про�

довженням традиційного законодавчого проце�

су, в ході якого розгортається конституційний

діалог між парламентом і КС щодо певного за�

кону з суперечливим змістом. Не випадково

в Болгарії та інших європейських країнах до КС

направляються справи зазвичай з ініціативи окре�

мих груп законодавців. Так, право на законодав�

чу ініціативу має група, яка включає, принайм�

ні, 1/5 кількості депутатів, що частіше належать

до парламентської меншості, тобто це опозиція

[9, ст. 150, ч. 1]. У 1991–1996 рр. КС розглядав

справи про незаконність тих чи інших законів,

які надійшли від народних депутатів, 32 рази, від

головного прокурора — 12, від президента Рес�

публіки — 7 разів.

Переважно загальний і абстрактний характер

конституційних норм щодо цінностей і принци�

пів визначається їх широким спектром дії, неви�

значеністю і незавершеністю порівняно з нор�

мами звичайних законів. За загальним правилом

підготовки конституції, остання зазвичай міс�

тить відкриті положення, але це забезпечує широ�

кі можливості для тлумачення окремих текстів
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у ході абстрактного контролю за конституційніс�

тю законів. Тлумачення Конституції і висновки

враховують поділ повноважень між КС і легісла�

турою, а також точне і правильне дотримання

конкретних функцій кожного з цих органів. 

Слід також брати до уваги, що в умовах де�

мократичного політичного процесу Конституція

є єдиною основою для раціонального вирішення

основних питань політики, насамперед врахо�

вуючи рішення, яке було прийняте парламентсь�

кою більшістю, а не шляхом конституційного

тлумачення. Функції Конституції щодо обмежен�

ня публічної влади дають надійне і передбачува�

не визначення меж управління. За допомогою

тлумачення Конституції можна і слід уточнити

значення цих меж, в яких, як правило, можливі

різні альтернативи для проведення тих чи інших

політичних дій. Тож, розмежування між консти�

туційними рамками, з одного боку, і політичною

доцільністю, з іншого, є необхідною умовою

підтримки поділу функцій відповідно до закону,

і КС забезпечує чітку й очевидну свободу дій для

демократично обраного парламенту [16, с. 51].

Прийняті рішення КС після проведення

абстрактного контролю за конституційністю за�

конодавства вступають у силу через три дні

після їх опублікування. Акт, визнаний неконс�

титуційним, не застосовують з дати, коли

рішення набрало чинності [9, ст. 152, ч. 2].

Рішення КС, яке скасувало й оголосило неко�

нституційним закон, «не може означати нічого

іншого, крім того, що закон є недійсним і вик�

люченим з правового ряду» [2]. При цьому

рішення КС діє й надалі щодо даного закону,

тобто закони, які оголошені неконституційни�

ми, не вважаються недійсними, а знищуються, і

це означає, що рішення КС, яке встановило не�

конституційність закону, має конституційний,

а не декларативний характер [15, с. 190]. У тлу�

маченні рішення № 22 від 31 жовтня 1995 р. KС

дійшов висновку, що в разі, коли «оголошений

закон є неконституційним, а він скасував чи

відмінив діючий закон, останній відновлює свою

дію в редакції, раніше відміненій чи зміненій,

з моменту вступу в силу рішення суду» [12, с. 236].

Тож, KС довільно дописав Конституцію, адже

цим своїм рішенням прийняв специфічний рет�

роактивний висновок і воскресив закони, які від�

мінив парламент. До певної міри, таке рішення

було зручним у практичному плані, хоча і викли�

кало багато додаткових труднощів, пов’язаних

із врегулюванням наслідків правочинності зако�

ну, який згодом оголошували неконституцій�

ним. Поза сумнівом, це рішення може і повин�

но бути впроваджено конституційним шляхом,

тобто шляхом введення положення прямої дії

в Конституцію. Це необхідно, адже КС не лише

відмінив суперечливий закон, а й поновив дію

попереднього закону, що є не просто актом не�

гативного, а позитивного законодавства. Оскіль�

ки воскресіння скасованого раніше закону можли�

ве як виняток із загального правила негативного

характеру законодавчої ролі конституційної

юрисдикції, подібні правочинні дії повинні ма�

ти свою конституційну основу. У будь�якому

випадку, при можливому перегляді Конституції

в подальшому, слід прийти до введення значно

чіткішої формули, яка б ураховувала вимоги

правової безпеки і не допускала переривання

діяльності правової системи в результаті тієї чи

іншої дії конституційної юрисдикції.

Діяльність парламентської системи правлін�

ня вимагає таких взаємин між КС і Народними

зборами щодо абстрактного нормативного

контролю, які орієнтовані на підтримку консти�

туційного діалогу між двома інститутами, з ме�

тою поступового подолання, без наслідків для

політичного процесу, криз, пов’язаних із прий�

няттям і скасуванням неконституційних зако�

нів. Так, КС не повинен нав’язувати свою волю

прямо і в усіх випадках, а швидше обмежуватись

пошуком, методами і стратегією непрямого

впливу на остаточні законодавчі вердикти.

Послідовне сприйняття ідеї абстрактного нор�

мативного контролю як частини в межах струк�

тури законодавчої функції, її розгляд у ширшо�

му контексті й охопленні традиційних процесів

законотворчості теж вимагають інституціалізації

спеціальної парламентської процедури для отри�

мання, аналізу та реагування на рішення конс�

титуційної юрисдикції [18, с. 505].

Введення процедури такого типу в Болгарії мо�

же сприяти створенню організаційних умов для

продовження конституційного діалогу між КС

і Народними зборами у процесі створення зако�

нодавства, яке б відповідало високому рівню

законодавства. У психологічному плані парла�

ментська більшість повинна сприймати й усві�

домлювати той факт, а це можливо при певних

обставинах, що її безпосередні інтереси, оформ�

лені в законодавчу форму, можуть вступати в су�

перечність з довготривалими інтересами нації,

тими, що закріплені в Конституції. Водночас

скасовані тексти законів є не більш ніж привід для

роздумів і передумова для пошуку успішних зако�

нодавчих рішень у межах «конституційного діа�

логу». Зрештою, своєчасні і продумані дії в парла�

менті проти рішення конституційної юрисдикції

ведуть до швидкого й ефективного подолання на�

слідків щодо скасування того чи іншого закону.

Акумульований упродовж останніх років дос�

від засвідчив, що суть діяльності КС пов’язана

з наданням обов’язкових тлумачень Конституції

та здійсненням абстрактного контролю за конс�
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титуційністю законодавства. Проте загальновідо�

мо, що обидва напрями діяльності не так юрис�

дикційні, як законодавчі за характером. Ця обста�

вина ставить КС Болгарії в особливу ситуацію,

оскільки конституційні суди створювались відпо�

відно до європейської моделі і покликані, зокрема,

здійснювати судові функції у межах конкретно�

го нормативного контролю і в такий спосіб, легі�

тимізуватись у громадській думці в ролі захисни�

ків основних прав і свобод громадян. У Болгарії

акцент робиться майже виключно на квазі!су!
довій діяльності КС, і цей факт, безумовно, пе�

редусім перетворює його на досить активного

учасника політичного процесу.

Тому з особливою гостротою постає питання

про політичний нейтралітет у діяльності конс�

титуційної юрисдикції. Вельми багато фактів, які

ставлять під сумнів здатність КС — з такими його

повноваженнями, складом і лінією поведінки —

бути безпристрасним арбітром при вирішенні

гострих спірних питань і конфліктів, які доволі

часто виникають у болгарському політичному

процесі [3, с. 234]. Без сумніву, що шляхом конт�

ролю за конституційністю Конституція вдоско�

налюється відповідно до уявлень і потреб часу,

але це допустимо лише в певних фундаменталь�

них межах. Тож, як пише провідний болгарсь�

кий політолог Г. Блізнашкі, спеціалізовані суди

Болгарії не повинні зловживати владою, наданою

для обов’язкового тлумачення Конституції на

основі загальних положень, адже здебільшого вони

є лише конструктивною помилкою нової конс�

титуційної системи. Особливе значення у цьому

разі має своєчасне подолання емоцій спрямова�

них на розширення повноважень КС для довіль�

них тлумачень, оскільки це неприйнятне для

інституту, який має зміцнити регулюючу силу

Конституції щодо нормативних фактів [3, с. 234].

КС займає особливе місце в ієрархії конститу�

ційної правової держави, яке не можна порівняти

зі статусом жодного іншого політичного інститу�

ту публічної влади. Водночас він все ще є інсти�

тутом з обмеженою легітимністю, яка ґрунтується

на поширеному переконанні, що, здійснюючи

вкрай важливі функції захисту загального добро!
буту, КС завжди змушений діяти в межах визна�

чених Конституцією функцій і правил та відпо�

відно до наданих повноважень. У цьому зв’язку

КС повинен нівелювати емоції, а не ставати дже�

релом напруження в політичному житті, нама�

гатись, щоб моральна легітимність інституції ви�

значалась мудрістю й обґрунтованістю її рішень.

Зрештою, після перших потрясінь, що їх пе�

режили всі політичні інститути державної влади

на початковій стадії трансформації, настав час,

коли і КС повинен ретельно переглянути та знай�

ти своє чітке місце в парламентській системі

правління Республіки Болгарія. І чим швидше це

відбудеться, тим краще, тому що саме від КС очі�

кується, що буде знайдена точка рівноваги між

формуванням політичної реальності щодо цін�

ностей і принципів Конституції, з одного боку,

і адаптацією конституційних положень відповід�

но до потреб політичної реальності, з іншого; щоб

тим самим уникнути як надмірної юридизації по�

літики, так і надто політизованого правопорядку.
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У статті розглянуто проблеми духовності та
професіоналізму українських політиків і керівників
усіх рівнів в умовах розбудови суверенної держави.

Ключові слова: політична еліта, влада, духов�

ність, професіоналізм.

В статье рассматриваются проблемы духов!
ности и профессионализма украинских политиков
и руководителей всех уровней в условиях построе!
ния суверенного государства.

Ключевые слова: политическая элита, власть,

духовность, профессионализм.

In article problems of spirituality and to profession!
alism of the Ukrainian politicians and heads of all le!
vels in conditions of construction of the sovereign state
are considered.

Key words: political elite, authority, spirituality,

professionalism.

Історичний і політико�правовий аналіз ста�

новлення та розвитку незалежної України свід�

чить про наявність низки системних проблем

у сфері державотворення. Однією з основних

залишається проблема жорсткого політичного

протистояння протягом усього періоду існуван�

ня суверенної Української держави, коли полі�

тичні сили та фінансово�промислові групи, що

їх підтримують, задля отримання влади і досяг�

нення власних вузькопартійних інтересів готові

принести у жертву навіть державний суверенітет

і добробут власного народу. За цих умов актуаль�

ною постає проблема духовності представників

влади й опозиції (політиків і керівників усіх

рівнів) в умовах розбудови суверенної держави. 

Досить влучні оцінки стосовно вказаної про�

блеми ще на початку 1990�х висловив М. Горинь:

«Перед лицем великої небезпеки, яка чатує на

нас, ми повинні, мусимо подолати вади наших

міжпартійних взаємин:

– крайню більшовицьку нетерпимість до по�

літичних опонентів;

– моральний осуд опонентів тільки тому, що

вони опоненти;

– монополію на патріотизм, на істину і єди�

но правильну тактику боротьби.

На таких принципах досягти згоди … прак�

тично неможливо. Нам слід виходити із засад

плюралістичного суспільства, в якому багатопар�

тійність є нормою, дискусія — формою взає�

мин, національна єдність — умовою існування

держави, а толерантне ставлення до опонентів —

ознакою морального здоров’я нації» [1].

У контексті наведеного висловлювання заслу�

говують на підтримку слова відомого українсько�

го письменника та громадського діяча Б. Олій�

ника: «…Нині, коли ми відаємо, в яку безодню

матеріального і духовного зубожіння нас кину�

ли… як низько впала ціна людського життя і гід�

ності, як цілеспрямовано нас ведуть на галери

дикого капіталізму, як уперто підштовхують до

протиприродної межі, за якою смертність пере�

вищує народжуваність, тобто, до геноциду, коли

заохочується зрадництво, відступництво і реге�

нтство як норма. Коли за вільноконвертовану

валюту продається все — від національних свя�

тинь і рідної землі аж до честі і совісті, — то
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нині, коли ми все це знаємо…, нині се нам не

проститься…Пробив роковий час, коли кожен

зобов’язаний визначитись бути чи не бути» [2]. 

Український народ під час президентських ви�

борів 2004 і 2010 років наочно продемонстрував

усім політичним силам, що вже прийшов час змін

і сферу політики та державного управління ма�

ють залишити ті, хто задля збагачення і «…задля

власної кар’єри готовий принести в жертву усе —

честь, совість і власну душу»[3].

За цих умов актуальною постає проблема роз�

витку цивілізованих форм політичних дискусій

на основі поваги до опонента, відмови від засто�

сування так званих чорних політтехнологій, спря�

мованих на взаємне «політичне знищення»

представників влади й опозиції, підвищення

професійності та рівня відповідальності політи�

ків і державних діячів, а також беззаперечного

визнання ними пріоритету національних інте�

ресів і національної безпеки та беззастережного

об’єднання усіх політичних сил задля вирішен�

ня загальнонаціональних проблем. 

Розв’язання всього комплексу означених та

інших проблем видається неможливим без під�

вищення рівня духовності та професіоналізму

українських політиків і керівників усіх рівнів. 

Що ж означає поняття «духовність»? За вис�

новками І. В. Бичко [4], «духовність індивіда яв!
ляє собою складний комплекс якостей людини, що
формуються власними зусиллями, включаючи в себе
не лише знання, а й почуття, осмислення дійснос!
ті, здатність до співпереживання тощо».

Духовність знаходить своє вираження у вироб�

ничій і політичній діяльності, створенні мате�

ріальних і духовних цінностей, ставленні до ін�

ших людей. Саме тому суспільне життя в усьому

своєму обсязі є за суттю духовним. 

В історії соціальної філософії вирізняються

два напрями в розумінні духовних цінностей.

Перший напрям пов’язує цінності з вітальни�

ми потребами людей, інтерпретує цінності як

те, що має значущість для їхнього життєвого

інтересу, що, врешті�решт, слугує задоволенню

їхніх потреб.

Другий напрям розглядає цінність як надві�

тальне утворення, як повний Абсолют, що є най�

вищим виміром людської духовності й орієнти�

ром буттєвості духу, ствердженням всезагального

в індивіді, піднесенням над суто вітальним інте�

ресом.

За нашими оцінками, саме носії другого на�

прямку цінностей мають бути партійними ліде�

рами і займати керівні посади, зокрема держав�

ного рівня.

При цьому політики та керівники державних

органів мають обов’язково співвідносити свої

рішення та дії з духовними особливостями укра=

їнського народу, до основних з яких учені відно�

сять [5]: 

– емоційно�шанобливе ставлення до землі та

природи, надзвичайну працездатність українсь�

кого народу; 

– індивідуалізм, поєднаний з ідеєю рівності,

поваги до окремішнього індивіда та його свобо�

ди, гостре неприйняття деспотизму й абсолют�

ної влади;

– гостроемоційне переживання сьогоденнос�

ті життя, життєлюбність, поетичне, лірично�

пісенне сприйняття природного та соціального

оточення, пріоритет «серця» над «головою». 

Ураховуючи національний склад українсько�

го народу (за результатами перепису населення

2002 року чисельність українців становить

77,8%, росіян — 17,3%, решта — інші націо�

нальності), цікавими є порівняння української та

російської ментальностей, здійснені М. І. Косто�

маровим. За його оцінками, до основних відмін�

ностей українського і російського менталітетів,

які остаточно сформувалися ще у ХІІ ст., слід

віднести такі [6]:

«1) у росіян панує загальність (Бог і цар) над

особистістю, окремою людиною. Українець ви�

ще цінує окрему людину, ніж загал;

2) росіяни нетерпимі до чужих вірувань, чу�

жих народів, чужих звичаїв, чужих мов. В Украї�

ні люди звикли з давніх часів чути в себе чужу

мову та не цуратися людей з іншим обличчям та

іншими звичаями;

3) росіяни — переважно народ «матеріальний»,

українці прагнуть «одухотворити увесь світ»;

4) росіянин не любить природу, українець,

навпаки, емоційно�шанобливо сприймає при�

роду та любить її;

5) у суспільному житті росіян ціле панує над

одиницею, загальне над окремою людиною, яка

є цілком затурканою, пригніченою. Для укра�

їнців такий порядок неможливий, вони цінують

особисту свободу. У росіян панує насильство

(монархія), в українців — добровільна спілка,

«федерація». 

Ще в середині ХІХ століття щодо вищих по�

садовців М. І. Костомаров писав про необхід�

ність всенародного обрання депутатів та уря�

довців «не по роду, не по достатку, а по розуму

і просвіщеності» [7]. 

Тобто всі політики і керівники мають відповіда=
ти певним кваліфікаційним вимогам і ментальним
потребам українського народу. Насамперед це

стосується додержання прав і свобод громадян,

недопущення авторитаризму у сфері державно�

го правління та розвитку духовних цінностей. 

Крім цього, актуальними залишаються вис�

новки, що «…сила керівника полягає у здатності

використовувати творчі сили інших, бути лідером.
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Вміння бути лідером, у першу чергу, вимагає вмін�

ня поважати право інших щодо прийняття

рішень, а це означає передачу частини повнова�

жень на той рівень, де приймаються найбільш

ефективні рішення» [8].

Загалом проблема визначення кваліфікаційних
вимог до претендентів на владу існує вже не одне

століття. Але в умовах глобальних трансформа�

ційних змін ця проблема стрімко актуалізується,

позаяк динаміка цих змін потребує від національ�

них еліт глибокого розуміння взаємозалежності

кожного суспільства і держави, їх уразливості

від сучасних викликів і загроз та гострої потреби

у спільному пошуку ефективних шляхів розв’я�

зання глобальних і національних проблем. 

У контексті означеного однією з ключових для

України залишається проблема розмежування

влади та бізнесу. 2004 року вона набула форми

одного з головних (але нереалізованих) лозунгів

«помаранчевої революції», тому варто розгляну�

ти це питання докладніше. 

За оцінками багатьох експертів і вчених, що

знаходять підтримку серед широкого загалу гро�

мадян України, наприкінці ХХ — на початку

ХХІ ст. в умовах становлення так званого дикого
капіталізму відбулися певні деформації, коли

не духовно розвинені та професійно підготов�

лені люди отримують визнання і реальну владу,

а ті, що володіють значними фінансовими та ма�

теріальними ресурсами. Вони ж при вирішенні

власних проблем досить часто заохочують по�

ширення корупції в органах виконавчої, зако�

нодавчої та судової влади. При цьому внаслідок

поширення корупційних проявів серед значної

кількості державних службовців відбувається

деморалізація і розпад указаних органів, а ши�

рокі кола населення втрачають віру в соціальну

справедливість, захищеність своїх прав і свобод. 

Як свідчить аналіз, для попередження вказано�

го перебігу подій вкрай важливо змінити основні

орієнтири діючої в Україні та багатьох інших

державах світу моделі ринкових відносин і ввес�

ти низку обмежень стосовно тих, хто намагаєть�

ся спиратися у відносинах із оточуючими на так

звану силу грошей. Насамперед це стосується

національних і транснаціональних корпорацій. 

Як приклад: протягом 1980�х рр. «із 500 най�

більших американських корпорацій стосовно

115 були зафіксовані такі злочинні дії, як розда�

ча хабарів». Зокрема, «загальна сума хабарів, ви�

плачених іноземним «клієнтам» концерном

«Боїнг», становила 33 млн доларів» [9]. Відповід�

на статистика щодо України потребує додатко�

вого опрацювання. 

За сучасних умов певні кроки, спрямовані на

подолання корупції, спричиненої застосуванням

«сили грошей», вже здійснено на рівні міжна�

родного права та національного законодавства.

Зокрема, в Україні 2010 р. починає діяти низка

нових законодавчих актів у цій сфері.

Водночас головне завдання нині полягає в то�

му, щоб не допустити формування сталої гро�

мадської думки про те, що гроші вирішують усе,

оскільки поширення таких поглядів, як свідчить

негативний досвід деяких інших країн, може

призвести до деградації суспільства і держави. 

Наочними в контексті викладеного є оцінки

Мічиганського університету США [10]: «Багато

людей вважають, що коли в них буде більше гро�

шей, їх життя стане щасливішим. Результати про�

веденого дослідження серед осіб із різним рівнем

статку свідчать, що додаткові грошові кошти не

є панацеєю від усіх життєвих труднощів, а в го�

ловних сферах життя є взагалі неефективними». 

За цих умов визнається неефективною і так

звана політика споживацтва, що активно реалі�

зовувалась транснаціональними корпораціями

наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст., а також

заслуговують на підтримку висновки, згідно

з якими «поширення споживацтва спустошує

людину … і не приносить їй щастя» [11].
З огляду на викладене, актуальними є пропо�

зиції щодо посилення юридичної відповідаль�

ності осіб, які намагаються застосовувати ко�

рупційні механізми і так звану силу грошей задля

вирішення власних чи корпоративних інтересів,

зокрема шляхом обмеження їх права власності

(конфіскації, штрафи та ін.) чи заборони займа�

ти керівні посади у державних і недержавних (по�

літичних чи громадських) структурах. 

В основу означеного має бути покладений

конституційний принцип рівності прав і свобод

людини і громадянина та рівності обов’язків

усіх громадян перед законом. 

Іншою актуальною проблемою стану ду�

ховності та культури наших політиків є спосіб
передачі влади від однієї політичної сили до ін�

шої. З цього приводу слушно зауважував Б. Олій�

ник, котрий писав: «Неспроможні на владному

терені мають спокійно взятися до справ, спів�

мірних їхнім реальним здібностям. Своє слово

з цього приводу має сказати народ України, всі

виборці. Але, борони Боже, зводити рахунки:

в цьому випадку ми ніколи не збудуємо право�

вої держави» [12]. 

У цьому контексті заслуговують на підтримку

й оцінки відомого іноземного державного діяча

Лі Куан Ю (з 1959 по 1990 р. він незмінно обирався
Прем’єр�Міністром Сингапуру. Під його керівницт!
вом ця держава здобула незалежність і перетво!
рилася із відсталої колонії на одну із найбільш роз!
винутих країн світу, в якій чітко додержуються
принципи духовності та професійності при відборі
керівних кадрів). Зокрема, він зазначав [13]:
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«…Свобода може існувати лише в державі, в якій
існує порядок, а не там, де панує анархія та пос�

тійна боротьба у суспільстві… Демократія пра=
цює лише в разі, коли люди володіють культурою,

що грунтується на терпимості та прилаштуванні

людей одне до одного, що надає можливість мен�

шості визнавати право більшості вести справи

по�своєму до чергових виборів, терпляче й мир�

но очікуючи своєї черги очолити уряд в разі під�

тримки більшості виборців». 

Тобто всі політичні сили повинні чітко усві�

домити, що єдиним джерелом влади є народ і що

після правомірного обрання більшістю вибор�

ців тієї чи іншої політичної сили меншість по�

винна визнати та підкоритися цьому вибору (до

наступних виборів). Будь�яке ігнорування чи

неправомірна відмова визнати результати ви�

борів є свідченням неповаги до власного народу

та низького рівня духовності і політичної куль�

тури лідерів відповідних політичних сил.

Завершуючи аналіз проблеми духовності і по�

літичної культури представників влади в умовах

розбудови суверенної держави, слід зауважити,

що можна на високому професійному рівні

здійснювати унікальні реформи, але кінцевий

результат визначатимуть не вони, а люди, об�

рані чи призначені до важелів влади.

У сучасній Україні поряд із багатьма позитив�

ними зрушеннями та напрацюваннями, на жаль,

мають місце суттєві проблеми серед політичної

еліти та керівництва органів влади. У політиці

сьогодення, як і багато століть тому, досить часто

ті чи інші рішення й події визначаються не по�

рядністю, не рівнем професійної підготовки чи

духовності людини, а жадобою до влади і багат�

ства. Водночас саме владою і багатством, згідно

з древньою мудрістю, перевіряються всі політи�

ки та керівники. Вони або проходять ці випро�

бування, або ні. 

Нині постійні «політичні бійки», «розборки»

та відверта торгівля національними інтересами

завдають непоправних збитків громадянам, су�

спільству та державі. Вказане питання вже турбує

не лише експертів і вчених, а й широкі верстви

населення, яке завершує перетворення із вихо�

ваного століттями покірного знаряддя в руках

правителів у свідому силу — основу майбутньо�

го українського громадянського суспільства. 

За цих умов прийшов час змінити вимоги до

політиків і керівників усіх рівнів, запровадивши

стосовно них такі основні принципи:

– рівність усіх перед законом;

– вища посада дає не більші блага, а більшу

відповідальність;

– високий рівень духовності та професійної

підготовки — головна передумова обрання чи

призначення на керівну посаду.

Викладені вимоги — не ідеалізм, а жорстка

необхідність сьогодення, одна з умов подальшо�

го розвитку України. Сучасні досягнення пси�

хологічних, медичних та інших галузей науки

дають змогу на високому достовірному рівні

оцінювати потенційні можливості та здібності

кожного кандидата в депутати чи кандидата на

керівну посаду. За нашими оцінками, політич�

ним партіям слід було б взяти це до відома. 

У порядку порівняння зауважимо, що психо�

логічне і медичне тестування обов’язково прохо�

дять усі абітурієнти, які вступають до у військових,

спеціальних та вищих юридичних навчальних

закладів, де готують фахівців для суб’єктів сек�

тора безпеки (військових формувань, правоохо�

ронних органів та інших державних органів зі

спеціальним статусом). Водночас на майбутніх

народних депутатів, політичну еліту і державних

діячів, які несуть набагато більшу відповідаль�

ність перед суспільством і державою, зазначені

вимоги не поширюються. 

Як наслідок — відсутність системи партійно�

го відбору та вивчення потенційних здібностей,

професійних і моральних якостей кандидатів

у народні депутати і на керівні посади, вважає�

мо, є однією з причин низки публічних скан�

далів, пов’язаних з аморальними чи протиправ�

ними діями представників політичних сил та

органів влади протягом останніх років.

Загалом, розгляд проблеми духовності та

професіоналізму політиків і керівників усіх рів�

нів в умовах розбудови суверенної Української

держави можна підсумувати такими основними
висновками і пропозиціями:

1) в сучасних умовах актуальною стає проб�

лема розвитку (на основі підвищення рівня духов!
ності та професіоналізму українських політиків
і керівників усіх рівнів) цивілізованих форм полі�

тичних дискусій, поваги до опонента, відмови

від застосування так званих чорних політтехно!
логій, забезпечення визнання результатів вибо�

рів та демократичної передачі влади від однієї

політичної сили до іншої, підвищення особис�

тої відповідальності політиків і державних ді�

ячів, беззаперечного визнання пріоритету

національних інтересів і національної безпеки

та об’єднання всіх політичних сил задля їхнього

захисту; 

2) усі політики мають звіряти свої дії з духов�

ними особливостями і потребами українського

народу (любов до землі та природи, надзвичайна
працелюбність; індивідуалізм, поєднаний з ідеєю
рівності, поваги до окремішнього індивіда та його
свободи, гостре неприйняття деспотизму й абсо!
лютної влади; гостроемоційне переживання сьо!
годенності життя, життєлюбність, пріоритет
«серця» над «головою» тощо). Насамперед це
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стосується додержання прав і свобод громадян,

недопущення авторитаризму у сфері державно�

го правління, розвитку духовних цінностей; 

3) потребує дослідження проблеми визна�

чення кваліфікаційних вимог до політиків і пре�

тендентів на керівні посади, розмежування влади

і бізнесу, а також запобігання використанню так

званої сили грошей як одного з ключових чин�

ників зростання політичної корупції та інших

корупційних проявів. При цьому необхідно не

допустити формування сталої громадської дум�

ки про те, що гроші вирішують усе, та вивчити

шляхи посилення юридичної відповідальності

осіб, які намагаються застосовувати корупційні

механізми і так звану силу грошей при вирішенні

тих чи інших питань;

4) вважається за необхідне опрацювати пи�

тання щодо оптимізації системи партійного від�

бору, вивчення потенційних здібностей, профе�

сійних і моральних якостей кандидатів у народні

депутати та на керівні посади. Забезпечити за�

провадження стосовно політиків і керівників усіх

рівнів таких основних принципів: а) рівність

усіх перед законом; б) вища посада дає не більші

блага, а більшу відповідальність; в) високий рі�

вень духовності та професійної підготовки —

головна передумова обрання чи призначення на

керівну посаду.
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Українська свідомість створила ідеал родинно!
го життя, який ґрунтується на взаємному ко!
ханні молодих, економічній незалежності жінки,
яка приходить у родину з приданим і передає його
у спадок по жіночій лінії. Цьому ідеалові сьогодні
загрожують процеси глобалізації, що нав’язують
чужі поведінкові практики, денаціоналізацієя, що
руйнує спадкоємність між поколіннями у сприй!
нятті традиції.

Ключові слова: родина, традиція, національ�

на свідомість, глобалізація, гендерна рівновага,

денаціоналізація.

В украинском сознании создан идеал семейной
жизни, основанный на взаимной любви молодой па!
ры, экономической независимости женщины, при!
ходящей в семью с приданым, которое передается
в наследство по женской линии. Этому идеалу се!
годня угрожают процессы глобализации, внедряю!
щие чуждые поведенческие практики, денациона!
лизация, разрушающаяся преемственность между
поколениями в восприятии традиции.

Ключевые слова: семья, традиция, националь�

ное сознание, глобализация, гендерное равенст�

во, денационализация.

Ukrainian conscience has created an ideal of fa�

mily life based on mutual love, economical inde�

pendence of woman that comes into family with

dowry and hands it down by woman line. Today that

ideal is threatened by globalization process that

impose another’s behavior practice and denationali�

zation that destructs heredity between generations in

tradition perception. 

Key words: the family, the tradition, ukrainian

conscience, the globalization, the denationalization.

Чому виникає потреба говорити про народні

традиції у сімейному вихованні? Ми хіба самі не

народ? Хіба це не наші традиції? Традиція — це

вічно жива духовна субстанція. Мертва традиція —

оксюморон. Або вона є, і тоді це жива енергія,

яка формує наш щоденний побут, або вона мерт�

ва, і тоді вона вже не традиція, а відкинутий су�

спільством, атрофований досвід.

Про досвід якої історичної глибини йде мо�

ва? У «Повісті минулих літ» читаємо: «Поляни

мали звичай батьків своїх лагідний і тихий; ша�

нобу і сором великий мали перед своїми невіст�

ками і сестрами, матерями й батьками своїми

і був у них шлюбний звичай: зять не ходив брати

молоду, а приводили її звечора, за день до того,

а завтра приносили за нею придане» [4, c. 16].

Цей опис родинного життя стародавнього сло�

в’янського племені, навколо якого утворилася

Княжа Україна, як назвав цю державу Олек�

сандр Олесь, вміщено в легендарній частині

літопису. Адже наш початковий літопис склада�

ється з недатованої й датованої частин. Перша

дата в ньому 852 рік. Наведений уривок ж міс�

титься у попередній частині, що свідчить про

давність описаної в ньому традиції, яка підкрес�

лена посиланням на звичай батьків своїх.

Недарма глибокий знавець українського ро�

динного життя й української народної свідо�

мості І. С. Нечуй�Левицький у книзі «Світогляд

українського народу: ескіз української міфоло�

гії» (1876) реставрував прадавнє українське

світобачення на підставі аналізу обрядового

фольклору солярного циклу, переважно коля�

док і щедрівок, зауваживши при цьому: «Колядки

мають у собі сліди глибокої давнини. <…> Є ба�

гато чисто міфічних, од котрих тхне духом Бог

зна’ колишнього часу» [3, с. 6]. Дослідивши до�

християнський язичницький пантеон стародав�

ніх українських богів, І. С. Нечуй�Левицький

зробив висновок: «У колядках і щедрівках ми

бачимо сім’ю світлих давніх богів: пана Госпо�

даря, господиню, їхню дочку панну і їхнього си�

на красного панича» [3, с. 8]. Свої уявлення про

гармонійну хліборобську родину український на�

род переніс на небо і утворив з них небесну сім’ю,

яка складається з батька, матері, синів і дочок.

«Пан Господар, — веде далі письменник, — то

давній найстарший бог світла або неба, похожий

на індійського Варуну, котрий збудував мир і ви�

вів на небо сонце й зорі; то давній бог Сварог, бог
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світла, старший од усіх богів, батько Дажбога.

А що пан Господар давнє поганське божество,

у тому не можна сумніватись» [3, с. 10]. «У всіх

колядках і веснянках Сонце описується в жіно�

чому образі, як княгиня, як мати, як удова; є ко�

лядки, де сонце описується як красна панна»

[3, с. 10].

Варто замислитись, чому природні сили уяв�

лялися стародавнім українцям як міцна й дружна

небесна родина? Тому що за допомогою коля�

док і щедрівок ми занурились у таку історичну

глибину, де не існувало держави, а діяло народне

самоуправління, головною одиницею суспіль�

ного життя були родина, рід, а потім нарід, усі

справи розв’язувала рада старійшин, стосунки

в суспільстві регулювало звичаєве право, сперте

на авторитет громадської думки, а його застосу�

вання не потребувало насильства.

У християнські часи інститут родини здобув

освячення церкви. Шлюб був оголошений та�

їнством, яке твориться на небесах і здійснюється

з Божого благословення. Класикою нашої серед�

ньовічної літератури (і педагогіки) вважається

«Повчання Володимира Мономаха дітям». Його

написав великий князь київський Володимир

Мономах (1053–1125), як він сам висловився

«сидячи на санях» і збираючись у далеку дорогу.

Цей твір датується 1117 роком, тобто йому ско�

ро виповниться 900 років. Чого ж навчає дев’ять

століть тому своїх дітей київський князь?

Сам факт звертання великого князя київсь�

кого до своїх дітей і прагнення залишити їм не

тільки одну з найміцніших у тодішньому світі

державу, а й духовні, моральні настанови для

праведного життя свідчать про відчуття ним своєї

видатної педагогічної місії щодо родини, сприй�

няття інституту родини як будівельної універ�

салії, конструктивної арматури всього життя. Зі

створення родини починається суспільство.

Важко переоцінити вплив цього твору з огляду

на те, скільки читачів він мав за дев’ять століть

існування, особливо якщо врахувати, що текст

«Повчання» був умонтований у «Повість вре�

менних літ».

Загалом настанови Володимира Мономаха мо�

жуть бути зведені до кількох репрезентативних

напрямів.

Перший містить загальні поради щодо по�

ведінки і призначається будь�якій людині. «Перш

за все не забувайте убогих, — радить Володимир

Мономах, — а яко можете, годуйте їх і подавай�

те сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним

губити людину» [4, с. 179]; «Ніколи не майте гор�

дощів у своєму серці і розумі, а скажіть: сьогодні

живий, а завтра помру; смертні ми» [4, с. 179].

«Старих шануйте, як батька, а молодих, яко бра�

тів» [4, с. 179]. «Брехні остерігайтесь, і пияцтва,

і облуди, від того душа гине і тіло» [4, с. 180].

«Хворого навідайте, покійника проведіть в ос�

танню дорогу, бо всі ми смертні. Не проминіть

ніколи людину, не привітавши її, і добре слово

їй мовте» [4, с. 180].

Другу групу порад становлять настанови мо�

лоді. Почасти їх бере Володимир Мономах

з книжки «Повчань» Василя Кесарійського. Ви�

глядають вони так: «При старших годиться мов�

чати, премудрих слухати, старшим підкорятися,

з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести

без лукавства, а щонайбільше розумом вбирати,

не лютувати словом, не ганьбити нікого в роз�

мові, не сміятись багато, очі тримати донизу, а ду�

шу вгору» [4, с. 179]. До цього він додав свої

власні моральні максими: «Що вмієте, того не

забувайте, а чого не вмієте, того навчайтеся (…).

Лінощі — це мати всьому дурному: хто що й знав,

те забуде, а чого не вміє, того не навчиться. Добро

своєю рукою сіючи, не лінуйтеся ні на що хороше.

І хай не застане вас сонце в постелі. (…) Побачив�

ши сонце, з радістю прославте день новий і ска�

жіть: Господи, додай мені літа до літа, щоб я честю

й добром виправдав життя своє» [4, с. 180].

Третій напрям повчань — правила будування

дому, сприйнятого як родина: «В домі своєму не

ледачкуйте, а за всім приглядайте самі, не по�

кладайтесь ні на тиуна або отрока, щоб не по�

сміялися люди ні над домом вашим, ні над ва�

шим обідом» [4, с. 179); «жінку свою любіть, та

не давайте їй влади над собою» [4, с. 180].

Четверту групу становлять правила князю�

вання. Вони грунтовані на гуманітарних засадах

християнської етики: «Хто б то не був правий чи

винний перед вами, не вбивайте і не веліть уби�

вати його; якщо й завинив хто в смерті, не губіть

християнської душі» [4, с. 179]. «Якщо ж вам до�

ведеться цілувати хрест перед братами своїми, то

перше спитайте свого серця, на чому ви зможе�

те стояти твердо, і тільки тоді цілуйте, а покляв�

шись, не переступайте клятви, бо загубите душу

свою» [4, с. 179]. «На війну вирушивши, не лінуй�

тесь, не сподівайтесь на воєвод; ні їжі, ні питтю

не віддавайтесь без міри, ні солодкому сну. Сто�

рожу самі наряджайте, і вночі, з усіх боків поста�

вивши охорону, лягайте відпочивати коло своїх

воїнів, а вставайте рано. Зброю не скидайте з себе

поспіхом, не оглянувшись добре» [4, с. 179]. «Ку�

ди б ви не верстали шлях своєю землею, не давай�

те отрокам своїм чинити зло і шкоду ні селам, ні

посівам, щоб люди не проклинали вас» [4, с. 180].

Звертає на себе увагу мотивація настанов:

великий князь апелює до найвищого Божого

авторитету, чиїм іменем освячені моральні абсо�

люти, або до громадської думки: «щоб не по�

сміялися люди ні над домом вашим, ні над ва�

шим обідом», «щоб люди не проклинали вас».
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Відтоді українська родина багато разів опи�

сувалася в науковій і художній літературі. Особ�

ливості української родини можуть бути зведені

до такого.

«Народними звичаєво�правовими установ�

ками, — читаємо в підручнику «Етнографія Ук�

раїни», — утверджувалася чистота і цілісність

сім’ї, любов і шанобливе ставлення до батьків,

піклування про дітей і їх повноцінне виховання,

засуджувалися подружня невірність і будь�які

інші порушення традиційних морально�етич�

них засад сімейного життя» [1, с. 325].

Молоді сходилися лише на засадах взаємно�

го кохання, будь�який матеріальний розрахунок

не був притаманний народній традиції. Право

вибору чоловіка належало дівчині. До неї могли

посвататись, але вона мала право подати гарбу�

за і тим самим відмовити або подати рушники

і тим самим погодитися на шлюб. У багатьох на�

родів чоловік купує собі жінку за калим. Ук�

раїнська жінка приносила в чоловікову родину

придане, яке належало виключно їй і передава�

лося в спадок по жіночій лінії, тобто від матері

до дочки.

Українській дівчині надавалася цілковита сво�

бода в так званому «гулянні». Її честь і гідність

ставилися надзвичайно високо в парубоцькому

товаристві. Дівчина в принципі не могла при�

пустити, що парубок може її «звести», сказати:

«Кохаю» і не одружитися з нею. У цьому причи�

на трагедії Шевченкової Катерини з одноймен�

ної поеми (1838). Вона довіряється москалеві,

як би довірилася й українському парубкові. Вона

не може повірити в те, що засадою його пове�

дінки можуть бути слова, виголошені солдата�

ми: «Ай да наши, кого не надуют». Вона твердо

знає, що молодята кохаються в ім’я шлюбу,

створення родини й зовсім не готова до іншого

повороту подій [див про це у пр: 2]. Саме слово

«шлюб» — іменникова форма від дієслова «злю�

битися». Шлюб можливий між злюбленими.

Але даючи дівчині величезну свободу в ас�

пекті «гуляння» та вибору майбутнього чоловіка

на засадах кохання, українська народна тради�

ція суворо засуджувала втрату дівчиною цноти

до одруження. Знову ж у Шевченковій «Кате�

рині» старі батьки виганяють дочку з щойно на�

родженим сином з дому. Звичай жорстокий як

на сьогоднішній вимір, але вмотивований у на�

родній традиції, бо свобода завжди невіддільна

від відповідальності.

З цієї нагоди варто нагадати таке: у 1942 р.

один німецький лікар, який працював в Україні,

подав самому Гітлеру службову записку, де за�

значав: медичний огляд українських дівчат засвід�

чив, що 90% з них не жили до шлюбу статевим

життям; це, очевидно, настільки відрізнялося

від його лікарського досвіду, що навіть приго�

ломшило його, в результаті він почав бити на

сполох: такий моральний народ неможливо пе�

ремогти; про це він і попереджав фюрера.

Утворена молода родина не жила в батьківсь�

кому домі, українська народна традиція перед�

бачала її відділення для самостійного життя. Для

українців характерна мала (проста, нуклеарна,

індивідуальна) сім’я, що складається з однієї

шлюбної пари. Це була двопоколінна сім’я, що

складалася з подружжя і неодружених дітей.

Пошана дітей до батьків виражалася в тому, що

до них шанобливо зверталися тільки на «ви»,

неможливо було перебувати в шапці чоловікові

в помешканні. Поширення такої малої (простої)

сім’ї на всій території України засвідчують архе�

ологічні дані. Відтак, така родина веде свою ґене�

зу від доісторичних часів.

Усе сказане приводить до висновку, що гово�

римо ми про буденні, загальновідомі речі, які не

є предметом науки, яка вивчає нові предмети і

явища. Ми ж, навпаки, говоримо про дуже доб�

ре відомі предмети, як я вже сказав, багато разів

описані в науковій і художній літературі. Ук�

раїнська народна родинна культура у словесній

творчості відома від нашого найбільш старо�

давнього фольклору і від найбільш стародавньої

писемної літератури. У сучасній шкільній прог�

рамі є навчальний предмет під назвою «Етика»

(6�й клас), де так само викладаються традиції

народної моралі. Чому ж про це слід говорити

сьогодні?

Тут варто розглянути дві групи причин.

Перша група має міжнародні виміри й пов’я�

зана з явищами глобалізації та настанням інфор�

маційного суспільства. Інформаційне суспільство

руйнує самі підвалини людського життя, те, що

російською мовою можна було б назвати «ус�

тои». Я зверну увагу тільки на два процеси, не

претендуючи на всебічний розгляд впливу но�

вого типу суспільства на людську свідомість.

Але це такі два чинники, які змінюють саму па�

радигму людського життя.

Перший чинник полягає в тому, що в сус�

пільствах розвинених демократій ліквідується

(або вже ліквідована) категорія бідності, яка

в попередній парадигмі цінностей ототожнюва�

лася з виключними моральними чеснотами.

Погляньмо під цим кутом зору на усну народну

словесність. Бідняк завжди в ній був доброю,

дотепною, кмітливою людиною, здатною прий�

ти на допомогу іншому в скрутну хвилину. Що�

правда винагороджувався він за свої чесноти все

тим самим багатством або царством, але вже ма�

лося на увазі, що пройшовши школу бідності, він

вживатиме багатство на добро співвітчизникам,

буде справедливим володарем. Багач виступав
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втіленням жадібності, брехні, підступу, жорсто�

кості у ставленні до найближчого соціального

довкілля з родиною включно.

Писемна література успадкувала цю парадиг�

му, перетворивши майновий конфлікт на неви�

черпне джерело сюжетів і ситуацій. Погляньте

на усіляких шейлоків, гобсеків, буденброкків,

панів Головльових, чи наших Бичків, Пузирів,

Калиток. А з іншого боку — на шляхетних духом

бідняків типу Жана Вальжана, Башмачкіна,

станційного наглядача, Чіпки й Миколи Джері.

З цієї ідеї: бідність — це добро, багатство — зло,

народжується марксизм, який підставляє засади

наукової теорії під одвічну класову боротьбу, що

існувала в суспільстві з майновою нерівністю.

На щастя, політичні прогнози К. Маркса не

справдилися. Його наукова концепція зазнала

поразки. Чисельність промислового проле�

таріату (це ключове для марксизму поняття)

послідовно скорочується в усіх розвинутих краї�

нах, на роль головної цінності виходить не фі�

зична праця, а інформація, знання. Пролетаріат

не просто втратив актуальність, а перестав існу�

вати в попередньому марксівському розумінні.

На перше місце в суспільстві вийшли особи, які

з інформацією працюють, знання виробляють.

Це працівники інтелектуальної праці, організа�

тори виробництва й технічна інтелігенція, на�

уковці, викладачі університетів. Взагалі різко

скоротилися затрати фізичної праці в усіх галу�

зях виробництва. 3–5% населення, яке працює

в сільському господарстві США, годують вели�

чезну країну з 200 млн. мешканців. Будь�яка

людина, яка працює, забезпечує себе всім необ�

хідним для життя: їжею, житлом, одягом, реча�

ми, засобами пересування тощо. У розвинутих

країнах не існує поняття бідності, мотиву для кла�

сової боротьби. Саме тому туди прагнуть наші

люди, бо будь�яка особа, діставши там працю,

забезпечує проживання цілої родини, чи вона

живе з нею, чи залишилася вдома. Втрата акту�

альності бінарної опозиції «бідність�добро —

багатство�зло» — величезний зсув у суспільній

свідомості, зруйнування того, що ми звикли

вважати народною традицією в людських сто�

сунках.

Другий чинник нової парадигми мислення

випливає з першого, але більш істотно впливає

на родину. Девальвація значення фізичної праці

й актуалізація знання відкрили доступ до омрія�

ної рівності жінці. Відбулася грандіозна фемі�

нізація професій інженерів, бухгалтерів, техно�

логів, лікарів, учителів, журналістів. 

У галузі журналістики цей процес в Україні

відбувся на моїх очах. Спеціальність «журналіс�

тика» в нашому університеті існує з 1995 року.

Якщо в перших наборах хлопці становили добру

половину складу групи, то тепер їх 2–3 на всьо�

му курсі. Журналістику і в нас, в Україні, завою�

вала жінка. Вихід жінки на стратегічні простори

громадського життя й економічного виробницт�

ва — друге величезне зрушення в справі руйну�

вання народної традиції родинного життя. Жінка

здобула самостійність, економічну незалежність

від чоловіка. Це стало потужним чинником руй�

нування родини. Раніше закохані одружувалися

на все життя; тепер — до першої сварки. Раніше

родина мусила вчитися жити разом, уміти пос�

тупатися одне одному, шукати спільне між собою;

тепер дрібні розбіжності в характері, поглядах

і звичках підносяться до абсолюту, стають підста�

вою для зруйнування родини. Факти свідчать

про те, що в найбільш інформаційно просунутій

країні світу — США лише 19% людей живуть

у шлюбі. Боюся, що ці показники кількарічної

давності вже посунулись униз. В Україні кожен

другий шлюб розривається згодом. Кількість

шлюбів і розлучень має тенденцію до зближення.

Друга група причин зруйнування родини має

наш внутрішній український характер і пов’яза�

на з процесами винародовлення, денаціоналізації

українців, яка триває щонайменше три століття,

а найбільш інтенсивно йшла в столітті двадця�

тому. Сьогодні можна вважати науково доведе�

ним, що все людство генетично може бути зве�

дене до однієї подружньої пари, яка жила

в південній Африці 135 тис. років тому. Звідки

ж узялися раси, племена, народи, нації? Людство,

зростаючи поступово, колонізувало нові й нові

території, втрачало зв’язок з материнським пле�

менем, рухалося далі в пошуку їжі. Підраховано,

що в стародавню добу, до появи репродуктивно�

го скотарства й землеробства, людині потрібно

було для забезпечення життя 20 кв. км на кожну

особу. Така територія потрібна була для прого�

дування того стада мамонтів, яких впольовувала

стародавня людина собі на їжу. Це означає, що

групи людей мусили розходитися далеко одна

від одної. У нових географічних умовах вони змі�

нювалися антропологічно; маються на увазі такі

атрибути, як колір шкіри, волосся, очей, арти�

куляційний апарат. Ще М. Костомаров вказу�

вав, що народності є наслідком особливих геог�

рафічних умов, у яких мешкають тривалий час

сталі групи людей. Від географії залежить сфор�

мований у певного етносу національний харак�

тер, який потім реалізується в історії народу.

Історія — це рухома, жива географія. Свій пито�

мий, узалежнений від географії характер народ

виражає в мові. Мова — це не зовнішній спосіб

вираження вже готової думки, а спосіб її форму�

вання, у давнину єдиний спосіб комунікації, який

перетворює людей на спільноту, а потім і на

суспільство.
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Що ж відбувається з Україною в останні кіль�

ка століть, а в останнє століття найбільше?

Щоб зрозуміти цей процес, найкраще звер�

нутися до авторитетного осмислення цієї теми

у творчості видатного ученого, якому цього року

Україна святкуватиме 175�ті роковини від дня

народження, — О. О. Потебні (1835–1891). Він

вважав, що нація ідентифікує себе за допомо�

гою мови; народ і мова — це синоніми. У праці

«Мова і народність» він розглядає наслідки си�

туації, коли в народу силоміць віднімають його

мову. Українці живуть у таких обставинах у ХІХ

і ХХ століттях. Відсутність національної школи,

насильницьке запровадження школи, яка не

користується мовою учнів як готовим навчаль�

ним засобом, а навчання їх нової мови передба�

чає виготовлення із свідомості учнів роду па�

лімпсестів [5, c. 171]. Замість того, щоб додавати

до своїх знань нові знання, учні мусять витрача�

ти психічну енергію для забування свого, рідно�

го та засвоєння чужого. За рівності інших умов

такі учні будуть у всіх відношеннях нижчими,

ніж їхні однолітки, які навчались у своїй мовній

стихії. Процитую мовою, якою О. О. Потебня

описав цю працю: «При подобной ломке неиз�

бежно на месте вытесняемых форм сознания

воцаряется мерзость запустения» [5, с. 172]. На

думку О. О. Потебні, люди добровільно не

відмовляються від своєї мови ще й від безсвідо�

мого страху перед спустошенням свідомості.

За визначенням О. О. Потебні, денаціоналіза�

ція — «це таке перетворення народного життя,

за якого традиція народу, яка міститься головним

чином у мові, переривається або послаблюється

до такого рівня, що є лише другорядним факто�

ром перетворення» [5, с. 171]. На думку О. О. По�

тебні, денаціоналізація народу, який замешкує

свою питому географічну територію, неможли�

ва. Сама земля родитиме й родитиме українців,

бо це українська земля. Вставимо ремарку: він

не передбачав, що радянська влада з метою де�

націоналізації застосує голодомор, який вини�

щить 10 млн. українців 

Але продовжимо розгляд концепції О. О. По�

тебні: по відношенню до особи денаціоналізація

можлива. Для денаціоналізованої особи досвід

предків вноситься в її власний розвиток лише

у вигляді фізіологічних слідів і засад душевного

життя. «Денаціоналізація передбачає, — пише

О. О. Потебня, — неодмінно лише послаблення

традиції між дорослим і підростаючим поколін�

ням, тобто часткове вилучення цього останньо�

го із впливу родини» [5, с. 171]. Родина вияв�

ляється безсилою здійснювати саме те, що ми

називаємо тут «сімейним вихованням». Підрос�

таюче покоління сповнюється презирством і зне�

вагою до своєї сім’ї та традиції, яку вона репре�

зентує. Але до засвоєння чужої традиції дійти

так само нелегко саме тому, що вона чужа.

Що ж відбувається з народом, який поставив

собі за мету денаціоналізувати інший народ?

Нагадаю з цього приводу парадоксальну думку

К. Маркса, який говорив: Англія не може бути

вільною країною, поки залишається власницею

колоній; він говорив навіть конкретно — про

Ірландію. Імперія не може бути демократичною.

Вона не може забезпечити собі демократичні

свободи і не дати їх колонізованим народом, але

давши їм демократичні засади організації жит�

тя, вона вмить перестане бути колонією. Демок�

ратична імперія — це оксюморон. Росія дово�

дить це всією своєю історією. У О. О. Потебні

ця думка сформульована так: «Народність, що

поглинається іншою, вносить у цю останню

джерела розпаду, які, звичайно, дадуть помітні

результати тим швидше, чим більш численна,

морально дужа і своєрідна народність, яка пог�

линається, і навпаки» [5, с. 172]. Виявляється,

денаціоналізація — це зло для обох народів: і то�

го, який поглинається, і того, який поглинає.

Наслідки денаціоналізації ми й бачимо в геопо�

літичному просторі сучасної України.

Цікаво було прочитати спостереження польсь�

кого автора Олександра Ф’юта над трансфор�

мацією російського національного характеру

в ХХ ст. під впливом комунізму, коли російський

народ забезпечував здійснення колоніальної

політики СРСР щодо національних окраїн: «Ро�

сійський народ любив степи і ліси, а совєтський —

заводські комини (труби. — І. М.). Російський

народ постійно бунтував проти кайданів, а со�

ветський не тільки не бунтує, він їх лиже! Так

звана російська душа була душею бунту;

совєтська душа — це душа собачої відданості.

Російський народ, хай йому це Бог запам’ятає,

був народом змовників, совєтський — донощиків

і провокаторів, і сексотів!» [6, с. 182].

Що ж ми отримали внаслідок? Моральну дег�

радацію, «мерзость запустения», духовне каліцт�

во й убожество. Це плата за описані мною проце�

си планетарного й українського масштабів. Де

ж порятунок? Його слід шукати всім небайдужим

до долі своєї батьківщини, роду й народу. Мені

порятунок бачиться тільки на шляху створення

української України, тобто історично такої дер�

жави, яка б цілком відповідала питомим геог�

рафічним умовам цієї землі. Це створить підста�

ви і для реабілітації та реставрації народної

традиції сімейного виховання, повернення до

коренів і першооснов. За інших обставин Ук�

раїна назавжди залишиться простором, де панує

«мерзость запустения», країною, яку безкінечно

грабують зайди, бо вона для них чужа, вона для

них предмет ненависті й визиску, а не пошани та
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любові. Скільки ж ми бачимо таких діячів у най�

вищому політикумі нашої держави! І ще більш

їх у регіонах!

Чому ж так сталося? Чому не в української

людини виявилися важелі влади в Україні? Чому

в нашому парламенті лише 38% українців? І які

закони для розвитку української політики, еко�

номіки й культури буде приймати така Верховна

Рада? Недарма її називають Верховною Зрадою.

Стан українського керівництва різних рівнів —

наслідок радянської політики денаціоналізації

України. Чи відомо вам, що вперше ЦК КПУ

українець очолив у 1953 р., тобто вже в процесі

десталінізації? Це був Олексій Іларіонович Кири�

ченко (1908–1975). До нього до вищої політичної

влади в Україні українці не допускалися. Мос�

ковська влада пильно стежила за національним

складом керівництва районів, областей і респуб�

лік, дотримуючись встановлених нею ж таємних

пропорцій. Через це проголошена незалежна

Українська держава, яку виборов український

народ, опинилася в руках у тих керівників, які

на той час і складали український політикум. Мо�

лода держава Україна отримала неукраїнську вла�

ду, яка зробила все можливе, щоб вихолостити

саму ідею української незалежності.

Ми приречені на загибель чи з цього тунелю

все�таки є вихід?

Ми можемо сподіватися на те, що Бог не за�

лишить Україну. І на те, що проголошення Ук�

раїнської держави припинило надходження но�

вих потоків мігрантів, а ті, що вже замешкують

український простір з часом таки стануть укра�

їнцями, якщо й не етнічними (це й не потріб�

но), то політичними. В усьому світі йде творен�

ня політичних націй. Це означає, що на підставі

переважаючого етносу створюється з додатком

різнонаціональних емігрантських спільнот нова

єдність, яка ототожнює себе з цінностями (по�

літичними, економічними, а передусім — куль�

турними) своєї держави. Цим шляхом мусить

піти й Україна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. А. Ма�

карчука. — Львів: Світ, 1994. — 520 с.

2. Михайлин І. Л. Українці й великороси в Тараса

Шевченка / І.Л.Михайлин // Слово про Шевченка. —

Х.: Основа, 1998. — С. 6–25.

3. Нечуй!Левичцький І. С. Світогляд українського

народу: ескіз української міфології / Іван Нечуй�Ле�

вицький. — К. : Обереги, 1992. — 88 с. 

4. Повість минулих літ: літопис / Переказ В. С. Близ�

неця; Худож. Г. В. Якутович. — К. : Веселка, 1982. —

226 с.

5. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. —

К. : СИНТО, 1993. — 192 с.

6. Ф’ют О. Зустрічі з Іншим / Олександр Ф’ют; пе�

рекл. з польс. Ярослава Поліщука. — Харків : Акта,

2009. — 268 с.

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

58



Націоналізм тривалий час вважався негатив!
ним явищем у політичному житті суспільства,
але нині цей статус змінено. Наразі є багато вче!
них, які намагаються з’ясувати, звідки виникає
націоналізм, як він розвивається і які чинники впли!
вають на розвиток цього феномену.

Ключові слова: націоналізм, нації, суспільство.

Национализм долгое время считался негатив!
ным явлением в политической жизни общества,
но сегодня этот статус изменился. Нине многие
ученые пытаються определить, как возникает
национализм, как он развивается и какие причины
влияют на развитие даного феномена.

Ключевые слова: национализм, нации, об�

щество.

For long tame nationalism has been regarded a nega!
tive phenomenon in a political life of society. But nowa!
days its status has been changed. Today a lot of scientists
are trying to define roots of nationalism, the ways of its
development and the driving forces of this phenomenon.

Key words: nationalism, nations, society.

Поява наприкінці XVII ст. ідеології націона�

лізму радикально змінила якість нації та її фор�

му, зробила етнічні спільноти більш захищеними

і конкурентоспроможними. Оцінки, яких нада�

вали дослідники націоналізму, були виключно

негативними. Однак у пострадянський період

безоціночний незаангажований підхід почав

отримувати дедалі більше прихильників. Націо�

налізм є результатом новітнього часу. За час своєї

історії люди відчували зв’язок з рідною землею,

дотримувались сімейних традицій і підтримували

місцеву владу. Окремі прояви національного по�

чуття та національних рухів мали місце і в ста�

родавні часи, античні та середні століття. Але

в останні роки ХХ ст. рух за отримання власної

держави серед тих чи інших націй значно пожва�

вішав. Нації, які колись проживали в одній дер�

жаві, забажали отримання своєї власної, і вони

її отримали. Що ж є рушійною силою для здійс�

нення бажання націй отримати власну державу?

На це питання намагаються дати відповідь такі

відомі спеціалісти з питань націй та націоналізму,

як Е. Сміт, П. Альтер, К. Майноут, Ю. Каменка,

Б. Андерсон та ін.

Для того щоб виявити причини, які впливають

на розвиток національно�визвольного руху, по�

трібно відповісти на таке складне питання: що

ж таке націоналізм?

Означену категорію вже вельми довго нама�

гаються пояснити, а також з’ясувати її складові

вчені — як на Заході, так і в Україні, але й дотепер

немає одностайності в поглядах на це питання.

Шарль Моррас, зокрема, розглядає «націона�

лізм» крізь призму категорії «патріотизм». Він

намагається знайти те, що поєднує ці поняття.

«Патріотизм — це любов до рідного ґрунту, до

землі предків і більше до історичної території

нації, — пише Ш. Моррас. — Чеснота, що озна�

чає це слово, стосується насамперед захисту цієї

території від загарбників�іноземців, позаяк воно

передбачає визначені кордони, існування дер�

жави з певним політичним устроєм» <…>. На

відміну від «патріотизму», «націоналізм» — озна�

чає певний стосунок до самих батьків, до їхньої

крові та діянь [7, c. 62]. Ш. Моррас вважає, що

ці два поняття є не тотожними, але обидва ґрун�

туються на любові; тільки в одному випадку — на

любові до Батьківщини�держави, а в іншому —

на любові до своєї крові — батьків і прадідів.

«…Націоналізм зводить усі питання, що поста�

ють перед ним, до спільного знаменника, який

є не що інше, як інтереси нації», — підсумовує

вчений [7, c. 63].

Іншої точки зору Петер Альтер, який вважає

«націоналізм» політичною силою, яка так само

має дві сторони: позитивну — з нею він пов’язує

прагнення до встановлення вільного і справед�

ливого суспільного ладу, і негативну — яка ви�

правдовує насильницьке вигнання людей із

місць їх проживання та завоювання нових тери�

торій для даної нації. Більше того, націоналізм

«означав для них також замах на їхню свободу

або її обмеження, нерідко ж навіть загрозу для

їхнього фізичного виживання» [1, c. 85].

П Альтер звертає увагу й на те, що в повсякден�

ному житті «націоналістом» називають того, хто

«беззастережно ставить інтереси однієї нації —

як правило, своєї власної — над інтересами ін�

ших націй, хто готовий знехтувати інтересами

цих інших націй заради sacro egoismo (святий

егоїзм) своєї власної» [1, c. 86].
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Звідси можна зрозуміти, чому дуже довгий

час категорія «націоналізм» і все, що пов’язано

з нацією, вважалось радше негативним феноме�

ном, ніж позитивним. Але це, як нам видається,

сталося тому, що відбулося ототожнення націо�

налізму з його крайнім проявом — геноцидом. 

Ентоні Сміт вважає, що націоналізм має ви�

рішити три основних завдання: національну ав�

тономію, національне обєднання та національ�

ну ідентичність, а звідси пропонує таке «робоче

означення націоналізму: «ідеологічний рух за

здобуття та збереження автономії, єдності та іден�

тичності населення, представники якого вважа�

ють, що вони становлять реальну або потенцій�

ну «націю» [8, c. 16]. Розглядаючи різні погляди

на цей феномен, він у своїй роботі «Націоналізм»

робить досить цікавий висновок: «Націоналізм

слід розглядати як єдиний феномен і зважати на

ідеологічні відмінності його різноманітних

форм» [8, с. 45]. Учений зазначає, що основні

ідеали і поняття націоналізму досить тривалий

час є незмінними в різних культурах, що дає

підставу вважати цей феномен як новітнє яви�

ще. Сам Е. Сміт називає себе «модерністом»

і стверджує, що «націоналізм, як ідеологія, рух

і символіка, є порівняно новим явищем сучас�

ності» і має три основні аспекти. Перший ас�

пект — ідеологічна новизна, яка означає, що

нації побудовані на ідеологічних засадах; другий

аспект означає пошуки з минулим основного

етносу; третій аспект означає використання ко�

лективної пам’яті символів, міфів, вартостей

і традицій [8, с. 109]. 

Такий підхід дає нам змогу вважати, що на�

ціоналізм — явище зовсім нове і явище ідеоло�

гічне; націоналізм обов’язково має знайти щось,

що з’єднає етнос в націю; а для цього він має

використовувати міфи, легенди, національних

героїв. 

Микола Міхновський писав: «Ми визнаємо, що

наш нарід теж перебуває у становищі зрабованої

нації» [6, с. 101]. Наприкінці ХIX ст. з’явилось

явище, «що характеризується новим зворотом

в історії людськості… Ті з’явища — це воружені

повстання зневолених націй проти націй гноби�

телів», — підкреслював М. Міхновський

[6, с. 101]. На його думку, тільки одноплемінна

національного змісту держава зможе надати

своїм членам всесторонній розвиток, як духов�

ний, так і матеріальний достаток, надасть роз�

квіту індивідуальності. А це може статися лише

за наявності своєї власної держави. М. Міх�

новський обурено говорить, що при російсько�

му царському гнобленні ставлення до українців

на їх власній території було як до рабів: вони не

мали власної мови, культури, навіть у церквах

панувала «мова наших гнобителів» [6, с. 102].

«Правительство чужинців розпоряджається

на території колишньої Української республіки

наче в завойованій свіжо країні, висмоктує ос�

танні сили, висмоктує ліпших борців, здирає

останній гріш із бідного народу», — констатує

він [6, с. 106]. Далі він зауважує, що українська

нація стала безсильною, некультурною та інерт�

ною тільки внаслідок чужого панування над нею.

І це вже є підставою для політичного визволен�

ня. Бо тільки отримавши свою державу, можна

відродити рідну мову, культуру тощо. Потреба

в цій боротьбі випливає з факту існування ук�

раїнської нації, і хоча вона темна, некультурна,

одурена, вона хоче жити як громадяни, як члени

вільної нації, хоче бути єдиною, неподільною,

вільною і самостійною. Він називає націоналізм

«ангелом помсти для пануючих і визискуючих

націй за упосліджених» [6, c. 107]. 

«Націоналізм, цей загальноєвропейський

рух, що визволив десятки поневолених і упо�

сліджених націй, що утворив великі національні

культури і літератури, — цей рух світла і волі ук�

раїнська інтелігенція, подурена і запаморочена

усякими московськими теоріями, вважала нічо�

го не вартою дурницею на радість москалям і на

свою і на народу свого погибель… Українська

нація мусить йди тим самим шляхом, як і поне�

волені народи Заходу, перейде його і повалить

все те, що стоятиме перепоною на цій дорозі», —

писав Микола Міхновський в роботі «Самос�

тійна Україна» [6, с. 112]. Як бачимо, М. Міх�

новський називає націоналізм новітнім яви�

щем, що має за мету отримання для нації своєї

держави.

Дмитро Донцов зробив свій важливий внесок

у дослідженні націоналізму, заклавши своє ба�

чення цієї проблеми. Він вважав, що воля нації

не може затримуватися на першому, найнижчому

щабелі — «на любові до свого краю, примітивній

і наївній, що не розуміє ані потреби агресії, ані

значення моменту панування (суверенності) і під�

чинення перших двох елементів нації (території,

людності) елементові влади, без якої жодна нація

не вийде з пелюшок провінції» [3, с. 76]. Д. Дон�

цов звертає увагу на те, що поняття держави, без

отримання влади в ній українською нацією, не

має сенсу. «…Виключаючи в суті речі зі своїх

цілей момент влади, не маючи до нього наймен�

шого розуміння, — провансальство природно

недооцінювало чинника боротьби в тактиці,

оскільки кожна боротьба є передусім боротьбою

за панування за владу» [3, с. 81]. Далі він заува�

жує, що українське провансальство ніколи не ро�

зуміло національної ідеї як аксіому, воно її вважало

за теорему, яку треба було доводити, «випрова�

дити з іншого твердження». Досить критично

він ставиться до українського націоналізму,
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який не хоче боротися за отримання своєї дер�

жави силою, віддаючи перевагу «еволюції».

Д. Донцов повністю відкидав ідею автономії

і федералізації з Росією для України, тільки не�

залежність — була його точка зору. Він звертає

увагу на те, що російські націоналісти «дивили�

ся на ці вигоди (економічні і культурні — Авт.)
з погляду влади, чи вони ведуть до скріплення,

чи до ослаблення чужої влади» [3, с. 98]. Д. Дон�

цов пише, що більшовики на будь�яке питання

щодо України дивились з «точки погляду за�

кріплення їх влади» і всі питання вони зводили

до політичних і військових питань.

Критично ставиться він до діяльності тих чи

інших політичних партій в боротьбі за неза�

лежність України, які відмовились від боротьби

за владу, а вважають, що завдяки демократично�

му ладу, який пануватиме в Росії, це питання

«само собою» розв’яжеться. «Ідея самостійності

вже тому є фантастичною і нереальною, що «до�

ля робітничого люду в такій самостійній державі

могла б навіть погіршитися — такі доводи наво�

дили супротивники національної держави»

[3, с. 99–100]. Д. Донцов звав українців до бороть�

би за владу, яку обожнював з боротьбою за власну

державу. Критикував погляди Костомарова,

Драгоманова, Грушевського за те, що «їх патрі�

от — це не націоналіст, а «автохтон», «любитель

домашних забот і мірной жізні, прив’язаний

к своєму уголку, який тихо сидить і голови не

виставляє» [3, с. 124]. У своїй праці він звертає

увагу на публікацію М. Міхновського «Самостій�

на Україна», де, як він вважає, з’явилися новий

клич і новий світогляд на питання українського

націоналізму і побудови власної незалежної дер�

жави. «Брошура виходить з поняття нації та її бо�

ротьби, як незбитих фактів історії, і на них будує

свої вимоги», — таку оцінку він їй дає [3, с. 147].

Д. Донцов цілковито підтримує М. Міхновсь�

кого в його закликах до повстання проти чужо�

го панування, у даному разі — російського, до

традицій нації. І тут можна сказати, що вони

є представниками націоналізму, які вважали на�

ціоналізм рухом, сутністю якого і головною ме�

тою є отримання власної незалежної держави. 

Водночас кожен із дослідників категорій

нації та націоналізму додає власних складових

поняттю «націоналізм», наприклад, це етнічні,

мовні, конфесійні, соціокультурні настанови, іс�

торичні спогади, зневага чи нетерпимість до ін�

ших народів. Саме тому Карл В. Дейч, роблячи

важливий внесок у дослідження націоналізму,

визначає націоналізм «як духовну структуру, у від�

повідності з якою суспільній комунікації віддають

перевагу «національним» повідомленням, спо�

гадам, уявленням... Націоналіст звертає увагу на

повідомлення, які містять у собі своєрідну

національну символіку». Зрозуміло, що таке ви�

значення не може задовольнити, оскільки бере

до уваги тільки один, хоча й важливий аспект

націоналізму.

Ернест Гелнер вважає, що «націоналізм — це

теорія політичної легітимізації, яка вимагає, щоб

етнічні кордони не перетиналися із політични�

ми і, зокрема, щоб етнічні кордони в межах да�

ної держави не відокремлювали правителів від

решти громадян…» [2, с. 156]. Він звертає увагу

на те, що є «абстрактні націоналісти», які про�

повідують вчення для всіх націй: «Нехай кожна

нація має власний політичний дах і нехай кож�

на з них не прагне розміщувати під ним людей

інших націй» [2, с. 156]. Але він з цим не згоден,

пояснюючи далі, що якщо одна нація отримує

державу, то решта націй, невеличких, можуть

отримати свою державу або лише за обставин, що

знищать, або виженуть, або асимілюють чужин�

ців. Тут виникає інша проблема, який відсоток

чужинців достатній для того, щоб вважати дер�

жаву національною. Це зробити дуже важко, бо

націоналізм не визначив цей відсоток.

Поштовхом для прояву націоналізму, про�

довжує Е. Гелнер, є не відсутність власної дер�

жави, а «межі і розподіл влади, і можливо, деякі

інші прерогативи» [2, с. 158]. Він вважає, що на�

ціоналізм може виникати тільки в тому разі, якщо

існує власна національна держава. Бо держава

породжує націоналізм. «Націоналізм, стоїть на

тому, що вони (нації і держава — Авт.) призна�

чені одна для одної; що одна без другої неповна

і породжує трагедію… Держава виникла без до�

помоги нації» [2, с. 160].

Тут ми зіткнулись із парадоксом: одні політо�

логи твердять, що нація виникає у додержавний

період і вимагає національної держави, інші ж,

навпаки, що держава вже існує, а нація тільки

проходить процес самоусвідомлення. Виникає

слушне питання, хто правий. Нам видається, що

тут немає протиріччя. Одні нації, що проживали

у багатонаціональних державах, починають ви�

магати своєї власної держави і використовують

для цього риторику націоналізму, що вони мають

мову, традиції, національну культуру, релігію, тоб�

то відбувається героїзація минулого. Насправді

ж вони дійсно хочуть обіймати всі важливі посади

у власній національній державі, і тут ми погоджу�

ємось із Е. Гелнером, брати реальну участь у роз�

поділі влади. Як приклад можна навести держави,

що виникли внаслідок розпаду СРСР. Інші

ж нації, які неочікувано отримали власну держа�

ву, як це було з колоніями, розпочинають процес

націотворення, використовуючи так само націо�

нальні традиції, міфи, етнічну культуру, релігію.

«Націоналізм зовсім не є тим, чим здається,

та найважливіше, що він є не тим, чим здається
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самому собі. Культури, які він закликає захища�

ти та відроджувати, часто є його власним вина�

ходом або перетвореними до невпізнання», —

зауважує Е. Гелнер [2, с. 169]. Хоча це дає йому

(націоналізму) можливість перемагати, він усу�

ває чужу високу культуру і замінює її власною,

знаходить у разі потреби свою писемність. Як

це, наприклад, сталося в Молдові, коли було

вирішено перейти з кирилиці на латиницю. Хо�

ча Е. Гелнер називає це самообманом.

Юджин Каменка стверджує, що націоналізм —

це складне явище, «яке містить у собі компоненти

різною мірою загальності і специфічності. Ми

знайдемо у ньому більш�менш загальні позачасо�

ві компоненти, такі як групівщина, ксенофобія,

почуття меншовартості перед лицем розвиненої

і престижнішої культури, прагнення володіти і до�

мінувати … неприязнь до соціалістів чи до нім�

ців, до євреїв, до папістів чи до єретиків» [4, с. 99].

Ю. Каменка вважає, що потяг до націоналізму

ґрунтується на точці зору, згідно з якою він змо�

же змінити й осучаснити державу і що гордість

будь�якого націоналіста за своє минуле — не дов�

готривала, бо це погляд назад, а для політичного

і громадянського розвитку держави важливі�

шим є її майбутнє. Далі він звертає увагу на те,

що націоналізм у слаборозвинутих країнах має

радше економічне, ніж національне, підґрунтя,

бо в економічно розвинутих країнах роздмухати

націоналізм майже неможливо, в крайньому ви�

падку — можна звернути увагу на становище

в таких державах національних меншин. 

Кеннет Майноут називає націоналізм «полі�

тичним рухом», «який залежить від почуття ко�

лективної образи на чужоземців» [5, с. 119]. Він

зазначає, що націоналізм за своєю суттю є три�

ступеневим процесом. Перший ступінь можна

«умовно назвати збудженням». Це період, упро�

довж якого нація усвідомлює, що страждає від

гноблення. І в більшості випадків відвертається

від усього чужоземного від культури, від мови

і починає згадувати, як вони занедбали своє на�

ціональне. Другий ступінь — це «час боротьби

за незалежність. Причому ця боротьба може пе�

ретворюватись на тероризм чи повномасштабну

партизанську війну» [5, с. 120]. Це також можуть

бути стихійні повстання і демонстрації. Голов�

ним у цей час є постачання легенд про героїв, «які

спираються на непогамовну силу національних

чеснот» [5, с. 121]. Третій ступінь називається

консолідацією, це той період коли боротьба пе�

ретворюється на майстерний механізм управлян�

ня країною, яку переконали в необхідності одно�

рідності (у випадку отримання держави не однією

нацією, а кількома) для держави. Тут криється

причина того, що після здобуття незалежності

провідники цих нових держав мають підстави

для офіційних заяв, що боротьба ще не завер�

шилася, а лише увійшла в нову фазу [5, с. 122].

К. Майноут звертає увагу на те, що ще є наївні на�

ціоналісти, які вважають, що всі проблеми поро�

джуються гнобленням нації. Інший же різновид

націоналізму — «інтегральний націоналізм»

знаходить усюди собі ворогів, і критерій, який

для нього є вирішальним для боротьби, може бути

будь�яким: «для іспанців — католицизм», чис�

тота раси, мова». А це означає, що націоналізм,

прикриваючись певними гаслами, знаходить

зовнішнього ворога нації, з яким треба боротися

за отримання незалежної національної держа�

ви, і цим ворогом є чужинець та його культура,

література, мова тощо. Потім, після отримання

незалежної держави, виникає необхідність у мі�

фологізації національних героїв і висувається

нове гасло, яке зауважує, що боротьба ще три�

ває і закликає до консолідації нації. Спочатку

націоналізм презентує себе як політичну та іс�

торичну свідомість нації, «згодом починає ви�

находити нації, від імені яких діє» [5, с. 155].

Піддаючи аналізу різні підходи до поняття «на�

ціоналізм», ми доходимо певних висновків. Мож�

на, зокрема, стверджувати, що всіх представ�

ників тих чи інших течій націоналізму об’єднує

те, що вони вважають: націоналізм виникає там

і тоді, де і коли існує гноблення одних націй

іншими, тобто боротьба має вестися проти «чу�

жоземного». «Націоналізм» має боротися проти

чужоземної мови, культури, релігії тощо. Ще

один важливий момент, на який варто звернути

увагу, — це те, що «націоналізм» і «патріотизм»

деякі вчені ототожнюють, а деякі розрізняють:

одні як любов до нації загалом, інші — як любов

до різної крові, землі. Доцільно звернути увагу

й на те, що деякі фахівці в царині націоналізму

вважають його суто доктриною, теорією, яка

може піднімати націю на боротьбу за утворення

або отримання (право нації на самовизначення)

держави. Інші ж називають «націоналізм» рухом,

який виникає стихійно в тій чи іншій країні як

реакція на гноблення з боку «чужоземців». І є зви�

чайно крайній націоналізм, який покладає на

цей рух вельми багато сподівань — культурних,

економічних, ідеологічних, релігійних. Єдиною

і головною ідеєю крайніх націоналістів є отри�

мання незалежної держави, а всі інші проблеми,

на їх погляд, самі собою зникнуть. Не претендую�

чи на всезагальність зробимо спробу внести свій

вклад у визначення націоналізму: націоналізм —

це теорія, ідеологія або рух, який ґрунтується на

факті приниження титульною нацією інших на�

цій, що проживають у тій чи іншій державі, за�

кликає до боротьби за національне визволення

поневолених націй шляхом отримання власної

незалежної держави. 

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

62



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Альтер Петер. Націоналізм: проблема визначен�

ня // Націоналізм: Антологія. 2�ге вид. / упоряд.:

О. Проценко, В. Лісовий. — К. : Смолоскип, 2006. —

С. 85–88. 

2. Гелнер Ернест. Нації та націоналізм: пер. з англ. —

К. : Таксон, 2003. — 300 с. 

3. Донцов Дмитро. Націоналізм. — Вінниця : ДП,

ДКФ, 2006. — 236 с. 

4. Каменка Юджин. Політичний націоналізм //

Націоналізм: антологія. 2�ге вид. / упоряд.: О. Про�

ценко, В. Лісовий. — К. : Смолоскип, 2006. —

С. 89–103. 

5. Майноут Кеннет. Анатомія націоналізму //

Націоналізм: антологія. 2�ге вид. / упоряд. О. Про�

ценко, В. Лісовий. — К. : Смолоскип, 2006. —

С. 119–155.

6. Міхновський М. Самостійна Україна. Націона�

лізм — всесвітня сила // Українська державницька

ідея: антол. політ. традиціоналізму / Укладання й пе�

редмова: О. Шокало, Я. Орос; біогр. довідки:

О. Шокало. — К. : МАУП, 2007. — С. 101–112.

7. Моррас Шарль. Повернення до живих речей //

Націоналізм: антологія. 2�ге вид. / упор. О. Процен�

ко, В. Лісовий. — К. : Смолоскип, 2006. — С. 57–65.

8. Сміт Ентоні. Націоналізм: теорія, ідеологія,

історія / пер. з англ. — К. : «К.І.С.», 2004. — 170 с. 

9. Сміт Ентоні. Націоналізм і історики // Націо�

налізм: антологія. 2�ге вид. / упоряд.: О. Проценко,

В. Лісовий. — К. : Смолоскип, 2006. — С. 170–177. 

63

Р
о

зд
іл

 ІІ
І «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
А

К
У

Л
ЬТ

У
Р

А
ТА

ІД
Е

О
Л

О
ГІ

Я
»



У статті аналізується постколоніальний дис!
курс української політики, а саме розглядаються
такі його риси, як політична й економічна залеж!
ність від метрополії, зрощення партійного апара!
ту з промислово!олігархічною бюрократією та
криміналітетом, бюрократизм і корумпованість
влади на всіх рівнях, маніпуляції суспільною свідо!
містю, руйнування радянських міфів і стереотипів,
слабкість громадянського суспільства загалом. 

Ключові слова: українська політика, постко�

лоніальний дискурс, суспільна свідомість.

В статье анализируется постколониальний
дискурс украинской политики, а именно рассмат!
риваются такие его черты, как политическая
и экономическая зависимость от метрополии,
сращивание партийного аппарата с промышлен!
но!олигархической бюрократией и криминалите!
том, бюрократизм и коррумпированность власти
на всех уровнях, манипуляции общественным созна!
нием, разрушение советских мифов и стереоти!
пов, слабость гражданского общества в целом.

Ключевые слова: украинская политика,

постколониальный дискурс, общественное со�

знание.

In this article the author analyzes postcolonial dis!
course in Ukrainian politics, namely, aspects of it such as
political and economic dependence on the center, the
merging of political parties with business oligarchic bu!
reaucracy and crime, the bureaucratization and cor!
ruption of government at all levels, the manipulation of
societal thought, the downfall of Soviet myths and ste!
reotypes, and the weakness of civil society in general. 

Key words: the Ukrainian politics, a postcolonial

discourse, public consciousness.

До президентських виборів 2010 та обрання

Президентом Януковича Україна намагалась

подолати наслідки колоніального минулого, так

звану спадщину «совєтизації», рабську психо�

логію, імперське мислення, здолати політичну,

економічну, культурну, ментальну залежність і як�

найшвидше збудувати незалежну країну. Однак

вибори 2010 р. розкрили всю недалекоглядність,

парадоксальність, амбівалентність, непослідов�

ність мислення українського суспільства, біль�

ше того, вони засвідчили так звану політичну

і соціальну шизофренію українців загалом та віт�

чизняних політиків зокрема у намаганні, з одного

боку, відхреститися від колоніального минуло�

го, а з іншого — неспроможність жити незалеж�

но від Росії, по�іншому, по�новому, докладати

максимальних зусиль для здійснення демокра�

тичних реформ, боротьби з корупцією, ведення

чесної політичної гри. Однак діяльність новооб�

раного Президента Януковича та уряду Азарова

підтвердила, що Україна не змогла побороти

постколоніального статусу, більше того, рухаєть�

ся у протилежному напрямку до колоніальної

залежності.

У цій статті проаналізуємо докладніше голов�

ні характеристики й ознаки постколоніального

політичного дискурсу України. 

Серед головних рис варто підкреслити на�

самперед залежність, прихований або очевидний
зв’язок із колишньою метрополією, у випадку Ук�

раїни — з Росією, тобто васальну залежність

у прийнятті вагомих стратегічних, політичних,

економічних рішень, намагання не образити, не

засмутити та й просто догодити колишньому

сюзерену. Промовистими прикладами тут є полі�

тичні рішення української влади, чи то у питан�

нях Чорноморського флоту, НАТО, вступу до ЄС,

дискусії довкола СНД, ЄЕП, газових конфліктів

і т. д. Прикладів безліч, це будь�які політичні

рішення, які певним чином послаблюють ідео�

логічний зв’язок з колишнім центром, виклика�

ють у метрополії жорстку критику і погрози за�

стосувати санкції щодо колишньої колонії. 

Згадаймо звернення президента Медведєва

до президента Ющенка влітку 2009, в якому він

звинувачує саме Україну у погіршенні двохсто�

ронніх відносин. На думку російського президен�

та: «Политическое руководство Украины, игнори�

руя мнение граждан своей страны — не говоря

уже об известной Вам позиции России, — упрямо

продолжает курс на вступление в НАТО» [2].

Однак нині керівництво Росії повністю задо�

волене, тоді як після так званого квітневого пак�

ту «Путіна�Азарова», а саме після Харківських

угод щодо продовження перебування Чорно�

морського флоту РФ у Криму до 2042 року, Ук�

раїна опинилась перед загрозою втрати незалеж�

ності і територій. Саме Харківські угоди надали

можливість Росії як імперії нагадати про свої

права щодо колишньої колонії Малоросії слова�

ми одіозного російського політика�провокатора

Жириновського, котрий сказав: «України як дер�
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жави ніколи не було... Україна — це ті ж самі жи�

телі Росії та Польщі, які жили «на краю». Украї�

на — це край імперії. А через те, що вони жили

поруч з Польщею, у них виник свій діалект» [1]. 

Очевидно, виходячи з дій нової влади, ніхто

Україну ні в НАТо, ні в ЄС уже не планує клика�

ти, і ця перспектива втрачена на багато років. 

Інші приклади постколоніальної залежності

України — це невдоволення російської сторони

позицією України щодо військового конфлікту

у Грузії, коли Україна не визнала анексії Росією

грузинських територій Абхазії та Осетії. Мед�

ведєв звинуватив Україну у підтримці «режиму»

Саакашвілі. Такі заяви не можна розцінювати

інакше, як втручання у внутрішню політику не�

залежної держави, такі дії можна вважати про�

вокацією, — таке може собі дозволити лише ко�

лишня метрополія у стосунку до колишніх

колоній. 

Власне варто відмітити таку рису постколо�

ніальної політики, як практика подвійних стан=
дартів, адже Росія визнала Абхазію і Осетію як

незалежні країни, які світ не визнав, однак Ро�

сія не визнала незалежність Косова, хоча з по�

зиції міжнародного права незалежність усіх цих

країн сумнівна (власне точаться дискусії і щодо

правомірності незалежності Косова). 

Чітку позицію України щодо Абхазії, Осетії,

а також Косово озвучив екс�міністр закордон�

них справ України Петро Порошенко: «Україна

не визнала незалежності Косова і вважає, що на

сьогодні для такого визнання немає підстав. Ар�

гументація така ж, як і у випадку з Південною

Осетією й Абхазією… І не допускаю можливості

визнання Південної Осетії й Абхазії, бо це пору�

шує базові принципи міжнародного права» [5].

Шкода лишень, що ця позиція з приходом до вла�

ди Януковича нівелюється, оскільки останній

у питанні анексії територій Абхазії та Осетії на�

магається догодити метрополії, та й взагалі не

розрізняє Північну і Південну Осетії, рівно як

і Косово та Чорногорію.

Загалом Росія поширює практику імперських

дій не лише на колишні пострадянські країни,

а й погрожує іншим країнам, доказом цього є рі�

шення у 2009 р. Державної думи дозволяти вво�

дити російські війська у будь�яку країну, якщо

російська влада вважатиме за необхідне захищати

права російських громадян на чужих територіях. 

Варто відмітити, що після Помаранчевої рево�

люції 2004 р. й обрання президентом В. Ющен�

ка Україна почала доволі швидко віддалятися

від імперської Москви, що відмітила і російська

сторона, і міжнародні оглядачі. Російська опо�

зиція й інтелігенція підкреслює той факт, що

рівень демократичних свобод в Україні стрімко

зростав після Помаранчевої революції. Доказом

цього може слугувати і той факт, що частина ві�

домих російських політичних журналістів переб�

ралась працювати до Києва, зокрема Євген Кисе�

льов, Савік Шустер та ін. Російська влада жорстко

контролює діяльність опозиційних рухів всереди�

ні імперії, оскільки останні, на її думку, станов�

лять загрозу так званої демократії по!російськи.

Тим часом Москва намагається постійно

тримати руку на пульсі української політики,

і це їй непогано вдається, адже окремі політичні

сили, зокрема Партія регіонів, комуністи і не ли�

ше, залюбки підігрують Росії, розраховуючи на

її лояльність до колишньої колонії, зокрема у пи�

таннях політичної та фінансової підтримки на ви�

борах, а також у процесі лобіювання економічних

преференцій. Саме тому час від часу в Україні

звучать ідеї федералізації, згадаймо з’їзд у Сіве�

родонецьку, погрози анексії окремих територій,

зокрема східних областей чи Криму (власне, таких

прикладів у історії постколоніальних стосунків

немало, найбільш промовистою тут є анексія

Росією Абхазії та Осетії у Грузії).

Іншою типовою рисою постколоніальної по�

літики є так звана візантійщина, практика полі=
тичних зрад, кулуарних перемовин, таємних угод.

І тут, власне, українська політика переповнена

владними амбіціями і різноманітними таємними

домовленостями: як перекроїти під себе Консти�

туцію, чи перетворити Україну на парламентсь�

ку республіку, чи обирати Президента в парла�

менті, як урізати його повноваження, — і все це

залежно від того, хто виграє вибори. Політтехно�

логи мізкують над різноманітними варіантами

і версіями політичних союзів, блоків, стратегій,

звичайно ж, опоненти вбачають за цим «руку

Кремля», і часто небезпідставно. Усе це вкотре

підтверджує несамостійність української політич�

ної еліти, значна частина якої виплекана радянсь�

кою чи пострадянською системою цінностей та

дотримується старих схем у прийнятті рішень.

Колишні члени КПРС, колишні комсомольці

так чи інакше є людьми із залишками радянсь�

кої ідеології, з тягарем радянським стереотипів

і підходів, серед них як колишні керівники дер�

жави, такі як Кравчук, Кучма, Симоненко, так

і сучасні політичні очільники, зокрема Януко�

вич, Литвин, Тігіпко та ін. 

Жоден політичний союз протягом останніх де�

сятиліть не був тривалим, навіть усередині демок�

ратичних сил кулуарні угоди та зради колишніх

соратників залишаються домінуючими: можемо

згадати розкол між Ющенком і Тимошенко, зра�

ду Мороза та соцпартії, «коаліцію тушок», регу�

лярні перекуповування депутатів політичними

опонентами, заманювання у свої лави міністерсь�

кими портфелями чи іншими преференціями,

так зване зливання того чи іншого непотрібного
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міністра чи проштовхування потрібного закону.

Не менш популярною залишається стратегія

«чорного PR», обливання опонентів брудом, так

звана тактика витягування на світло «брудної

білизни», скандали у пресі: тут і брудна історія

довкола «Артеку», і скандал довкола дач висо�

копосадовців, наприклад «Межигір’я», і пильна

увага до розваг народних депутатів та їхніх дітей

і родичів. Власне увага до приватного життя — це

теж типова ознака постколоніального дискурсу,

адже за радянських часів домінувало колективне,

суспільне, тому й зараз іде зворотна реакція, і як

наслідок — суспільство докладно поінформова�

не, в якому одязі чи на яких іномарках їздять

посадовці, де вони відпочивають, чи є в них ко�

ханці, позашлюбні діти, чи б’ють вони своїх дру�

жин і т. ін. — усе це стає надбанням електорату,

однак не заважає йому й надалі голосувати за

Януковича у страусиних туфлях, за Тимошенко

у Луї Вітоні, за Литвина у запонках від Бреге то�

що. Власне, незнання деякими політиками ви�

мог ділового етикету ще раз підтверджує їхнє

«совкове» походження.

Інфікованість цілої вертикалі влади постколо�

ніальним вірусом простежується на усіх рівнях

владних інституцій: бюрократизм і корумпова=
ність Конституційного суду, міністерств, відомств,
комітетів, судів, інших органів державної влади,

невміння швидко, ефективно реагувати, якісно

на високому професійному рівні виконувати

свої функції — все це також типова ознака пост�

колоніальної політики і системи управління. Сьо�

годні більшість українців констатують невтішний

факт, а саме повний хаос і безвідповідальність

влади, яка не може налагодити механізми спів�

праці законодавчої, виконавчої та судової гілок

влади. Як наслідок, громадяни спостерігають епо�

пеї із захопленнями судів чи інших державних

установ, вседозволеність і злочинність дій народ�

них депутатів і чиновників, їх безкарність, вине�

сення незаконних рішень судами різних інстанцій.

Більшість дослідників колоніалізму, а серед

них і автор монографії «Трубадури імперії. Ро�

сійська література й колоніалізм» Єва Томпсон

зазначає руйнівний характер колоніалізму: «Росія

тільки руйнувала, вона не внесла в поневолені

країни Європи жодної корисної установи, жод�

ної цивілізованої інституції, нічого позитивного

чи такого, що б розвивало ці країни — тільки

страх перед «владою» й державою, відсутність

особистої свободи, атомізацію суспільства, пос�

тійну брехню в ЗМІ. Росія дотепер нічого не

продукує, окрім сировини та зброї. Вона блоку�

вала розвиток тих європейських і азійських наро�

дів, які мали нещастя потрапити до її рук. Окрім

монголів, у світі ніколи не існувала імперія та�

кого рівня руйнації» [7]. 

Ще одна з рис, успадкованих постколоніаль�

ною Україною, — це намагання наслідувати ім=
перську партійну систему, яка опирається на силь�

ного, владного харизматичного лідера, котрий

формує під себе політичну партію, котра під�

тримується певною фінансовою групою. Таки�

ми були колишні радянські очільники УРСР,

згодом таким був Кучма, а також обраний на хви�

лі Помаранчевої революції Ющенко. Такими

самими владними і харизматичними по суті

є Тимошенко і Янукович; на жаль, українські

партії залишилися вірними пострадянським

схемам. Окрім того, політичні еліти нерозривно

пов’язані з колоніальною та постколоніальною

традицією зрощення партійного апарату з промис=
лово=олігархічною бюрократією, зазвичай позбав=
леною національної ідентичності, хоча певні

проблиски патріотизму проявляються зрідка

у меценатстві Ахметова чи Пінчука, якщо це не

суперечить економічно�комерційним інтересам

олігархів. 

Сьогодні ні для кого не секрет, що вибори по�

літичних партій фінансуються певними промис�

ловими групами (відомі українські промисловці

та бізнесмени зі списку найбагатших людей Ук�

раїни Ахметов, Коломийський, Пінчук, Васадзе

та інші близькі до тих чи інших політичних сил),

котрі відповідно не лише розраховують на місця

у списках та на крісла у парламенті, а й лобіюють

економічні проекти на підтримку свого бізнесу.

Власне відсутність цивілізованого лобіювання

у законодавчій системі України (такі закони іс�

нують у США та європейських країнах), нато�

мість присутність корумпованих і підкилимних

важелів проштовхування певних законопроек�

тів (наприклад щодо грального бізнесу, акцизів

на алкогольні та тютюнові вироби, фінансуван�

ня Євро�2012 та чимало інших проектів, котрі

вигідні приватним групам, але аж ніяк не дер�

жаві) знову ж таки вказують на постколоніаль�

ність української політики.

Зазвичай імперія не хоче відпускати політич=
но=економічні важелі впливу на колишню коло�

нію, і це проявляється також у намаганні якомога

довше експлуатувати природні та людські ресур=
си. Тут можна згадати і про продаж урану, і про

земельні ресурси, скуповування землі та неру�

хомості, зокрема у Криму і не лише; це також

транзитні ресурси України у газовій сфері, на�

магання Росії зайти на український ринок та

отримати частку в авіабудування та суднобуду�

ванні, експлуатувати українську газотранспорт�

ну систему, це і регулярні газові шантажі за часів

Ющенка в українсько�російсько�європейських

газових стосунках, коли Україна була заручни�

ком і своєрідним буфером у протистоянні Росії

та Європи. Окрім того, Україна як колишня ко�
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лонія — вигідний ринок збуту для російських

товарів і постачальник дешевої робочої сили. 

Окремим дуже вагомим аргументом і важелем

впливу в українсько�російських постколоніальних

стосунках залишається присутність російського

Чорноморського флоту в Криму — це, в першу

чергу, геополітична, стратегічна, військова та по�

літико�економічна вигода для метрополії; влас�

не, час від часу Росія розігрує карту залякування
військовою могутністю. Саме Чорноморський

флот на українській території — це однозначно

бомба сповільненої дії, котра може несподівано

вибухнути в будь�який момент і яку Росія вико�

ристовує для власної стратегічної переваги у ге�

ополітичному протистоянні з Америкою та

Європою. Звідси і шантаж у грузино�російсько�

му конфлікті, і протидія системі ПРО у Європі

та інші військові переваги. Крім того, ФСБ Росії

в Криму гарантує захист російського флоту, а до

того ж, займається розвідкою на українській те�

риторії на користь Москви. Прикладом може

бути затримка у лютому 2010 року російських

шпигунів, котрі збирали інформацію про зак�

риті об’єкти на українській території (рішенням

суду їх депортували з країни та заборонили в’їзд

на 5 років) [6]. 

Як відомо, російські спецслужби можуть при�

брати будь�кого, хто «не угоден» імперії, згадаймо

замовне вбивство журналістки Ганни Політковсь�

кої, а також колишнього агента ФСБ Олександ�

ра Литвиненка, отруєного в листопаді 2006 року

в Лондоні за те, що він інформував Рим про

зв’язки італійських політиків з КДБ і ФСБ. Зни�

щення так званих небезпечних для імперії людей,

зокрема журналістів, інтелігенції, опозиції, і на�

віть колишніх працівників спецслужб, — це також

типова риса постколоніального політичного

дискурсу, котру намагалися наслідувати деякі

українські політики, так найскандальнішиим ви�

падком в Україні стало замовне політичне вбивст�

во журналіста Георгія Гонгадзе, котре й досі не�

розкрите, а винуватці непокарані. Чим не доказ

постколоніального свавілля?! 

Не меншу загрозу становлять присутні у Кри�

му російські політтехнологи та провокатори на

зразок Затуліна, Каурова, представники «Руского

блока» в Криму чи «Союзу православних грома�

дян», останні як оплот російського православ’я,

котре не лише боїться втратити свої канонічні

місіонерські території і відповідно кошти, а й на�

магається тиснути на внутріполітичну ситуацію

в країні, згадаймо хоча б візити Константино�

польського Патріарха чи Папи Римського в Ук�

раїну і безглузді мітинги російських православних

фанатиків. Ці, здавалося б, позбавлені здорово�

го глузду провокатори п’ятої колони вбачають

свою велику історичну місію у тому, аби повер�

нути Крим Росії, чи просто маніпулювати свідо�

містю українського населення, граючи на старих

міфах про «світле радянське минуле» і ковбасу

за 1 рубель і 20 копійок. 

За часів президентства Ющенка в Україні ак�

тивізувався процес руйнування усталених імперсь=
ких міфів про «колиску трьох братніх народів»

і про так званого старшого брата, оскільки бу�

дувати нову історію незалежної країни на ста�

рих міфах неможливо. І тут важливо було зуміти

відпустити минуле і не зациклюватись на ра�

дянських та пострадянських міфах, а створюва�

ти нові, українське суспільство непогано справ�

лялось із міфотворчістю, однак із приходом до

влади Януковича у багатьох громадян виникає

де жа вю, що ми повертаємось у СРСР. 

Аналізуючи постколоніальний дискурс, вар�

то відзначити надмірну політизацію і поляриза=
цію українського суспільства загалом, що, в свою

чергу, веде до намагань політиків маніпулювати
виборцями, історією, мовою, релігією, культурними
надбаннями. Як протидія цим пережиткам коло�

ніального минулого, в Україні поширюються на�

ціональні рухи, з’являються націонал�патріотичні

партії, котрі в окремих регіонах користуються

підтримкою і популярністю в населення, що дає

можливість на місцевих виборах перемагати,

скажімо, таким націоналістично орієнтованим

партіям, як об’єднання «Свобода» Тягнибока.

Кілька місяців правління Януковича привело до

виникнення Національного комітету захисту Ук�

раїни, котрий намагається об’єднати не тільки

опозицію, інтелігенцію та небайдужих громадян

з метою зберегти незалежність та не дати уряду

Азарова продати по частинах Україну. 

Сьогодні ми бачимо, що після 19 років неза�

лежності націонал�партіотичні ідеї не всюди

прижилися, значна частина населення так і не

спромоглася глибше вивчити історію, мову, на�

ціональні традиції, незважаючи на вагомі кро�

ки, котрі було зроблено президентом Ющенком

у питаннях визнання Голодомору, надання ста�

тусу учасників визвольної боротьби воякам

ОУН�УПА, відновлення національних звичаїв.

Молоді українці дедалі більше відчувають потре�

бу у зміні так званого колоніального іконостасу

«героїв», свій статус частково втратили радянсь�

кі міфи про Леніна, Сталіна, Стаханова, Павли�

ка Морозова і т. ін., однак новообраний уряд на

чолі з міністром освіти Табачником робить усе,

аби воскресити міфи про Сталіна та інших псев�

догероїв. Про намагання перегорнути сторінки

радянського панування свідчать і знесення

пам’ятників радянським вождям, і відбитий ніс

у пам’ятника Леніну в Києві, і перейменування

вулиць іменами українських героїв та патріотів, —

ці факти давали надію на те, що дороги назад до
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колоніального минулого не буде. Однак за два мі�

сяці президентства Януковича з’явився пам’ят�

ник Сталіну у Запоріжжі, сам Президент на до�

году Росії заперечив Голодомор як геноцид

українського народу, новий міністр освіти Та�

бачник заявляє про необхідність переписати іс�

торію України, оскільки йому не подобається

героїзація ОУН�УПА.

Відомий український дослідник Марко Пав�

лишин у своїй роботі «Постколоніальна теорія

і критика» вдало підкреслює, що «культурний ко�

лоніалізм послуговується системою відповідних

мітів і реалізується в законодавстві, у діях дер�

жавного апарату, в освіті і науці (зокрема, істо�

ріографії), у популярній і високій культурі. Він

притаманний культурі колонізованого не мен�

ше, ніж культурі колонізатора» [4].

Сьогоднішня ситуація свідчить, що українцям

надзвичайно важко відмовитись від мислення

бінарними опозиціями: добро–зло, свій–чу�

жий, друг–ворог, чорне–біле, адже кидання

у крайнощі свідчить про незрілість нації. Власне

найбільшою загрозою для незалежності є влада,

котра прагне повернення до минулого, а також

залишки «совкового» мислення самих україн�

ців. Як говорив відомий французький філософ

Мішель Фуко, при колоніальній залежності

суб’єкт усвідомлює себе за принципом «я є по�

стільки, поскільки мене афектує влада». На жаль,

значна частина українців мислить радянськими

стереотипами, а тому не готова відмовитися від

радянського центризму влади, від універсаль�

них рішень та владного метанаративу, котрий

пригнічує суб’єктивність як таку. І навіть 19 років

незалежності не допомогли частині людей зро�

зуміти, що «Я не є те, як ви мене визначаєте».

Шкода, що репрезентація «Інших», альтернатив�

них, національних стратегій і цінностей не змогла

поки що міцно прижитись у постколоніальній

Україні. 

Як свідчать результати виборів президента

України у 2010 р., Помаранчева революція, хоч і

привела до влади демократичну команду, однак

остання не змогла за п’ять років поміняти

свідомість більшості українців, а тому прихиль�

ники дружби з імперією змогли отримати реванш

за програш 2004 р. Саме тому постколоніальна

Україна розвернулася на 180 градусів назад, і пе�

ред нею стоять нові виклики та загрози для не�

залежності, демократичних свобод, російська

мова як друга державна, відмова від євроінтег�

рації, політична і економічна залежність від

Москви. Очевидно, вибори 2010 засвідчили ще

одну вагому рису постколоніального дискурсу,

а саме слабкість громадянського суспільства,

оскільки українці чекають, коли прийде хтось

і зробить їх щасливими. На жаль, так не буває,

якщо суспільство не контролює влади, не про�

тистоїть злочинності, корупції, більше того,

громадяни самі порушують закони, зміни не

відбудуться, допоки українці хочуть бути пост�

колоніальною нацією і допоки самостійно не

зроблять інший вибір. 

Таким чином, проаналізувавши постколоні�

альний дискурс української політики, бачимо,

що основними її характеристиками є залежність

від метрополії, централізація влади, монолітність

партійною системою, її злиття з промислово�

політичною олігархією, бюрократизм і корум�

пованість влади на усіх рівнях, зокрема судової

системи, потужні залишки впливового криміна�

літету, практика політичних зрад та підкилимних

домовленостей. Саме тому українська політика

станом на сьогодні не спроможна існувати поза

межами постколоніального дискурсу, незважа�

ючи на спроби, що були зроблені помаран�

чевою командою, демаргіналізувати українську

політику, вивести її на широку міжнародну

арену. 
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У статті досліджується феномен нетерито!
ріальної (горизонтальної) субсидіарності з погляду
її відповідності концепції громадянського суспільст!
ва. На основі виявлених спільних рис між цими ідея!
ми, а також з урахуванням просторового крите!
рію, субсидіарність представлена як шестирівнева
ієрархія рівнів громадянської залученості, де кож!
ному рівню відповідає певна спільнота і набір форм
громадянської активності. 

Ключові слова: субсидіарність, громадянське

суспільство, суспільна ієрархія, громадянська

залученість.

В статье исследуется феномен нетерритори!
альной (горизонтальной) субсидиарности с точки
зрения ее соответствия концепции гражданского
общества. На основе общих черт между этими
идеями, а также с учетом пространственного
критерия, субсидиарнисть представлена как шес!
тиуровневая иерархия уровней гражданской вов!
леченности, где каждому уровню отвечает опре!
деленное сообщество и набор форм гражданской
активности. 

Ключевые слова: субсидиарность, гражданс�

кое общество, социальная иерархия, гражданс�

кая вовлеченность. 

The article deals with the phenomenon of non!ter!
ritorial (horizontal) subsidiarity with relation to its ac!
cordance with conception of civil society. On the basis
of common features of these ideas, and also taking into
account a spatial criterion, subsidiarity is presented as
a six!level hierarchy of civil involvement, where every
level is corresponded with a certain association and set
of forms of civil activity.

Key words: subsidiarity, civil society, social hierar�

chy, civil involvement.

Принцип субсидіарності потрапив у коло ак�

туальних питань сьогодення завдяки дискусіям,

що розгортаються в Європі навколо майбутнього

Європейського Союзу. Дискусії про субсидіар�

ность, як принцип розподілу повноважень між

різними рівнями прийняття рішень, підживлю�

ють науковий інтерес до теоретичних основ да�

ної доктрини та різних сфер застосування прин�

ципу. У працях італійської дослідниці Ш. Мил�

лон�Дельсоль, німецького політичного філософа

Г. Отфріда, японського фахівця у сфері європей�

ської інтеграції К. Ендо, російського політолога

С. Большакова, які докладно досліджували іс�

торію розвитку означеної ідеї, принцип субсиді�

арності розглядається не тільки як політичний,

а й як етичний і соціальний принципи, які

пояснюють смисл будь�яких суспільних відно�

син. Саме в такому аспекті розглядатиметься

принцип субсидіарність у межах пропонованої

нами публікації, яка націлена на пошук спільних

рис принципу субсидіарності та досить популяр�

ної в наш час ідеї громадянського суспільства,

яка претендує на утвердження вищої якості

суспільних відносин. На підставі порівняльного

аналізу цих ідей здійснимо спробу представити

субсидіарність як ієрархію рівнів громадянської

залученості. 

Передусім зазначимо, що найбільш пошире�

ним у сучасному політичному дискурсі є розу�

міння субсидіарності як принципу, який вимагає

прийняття або принаймні реалізації рішення на

якомога наближеному до громадянина рівні.

Він обґрунтовує пріоритет прав та інтересів осо�

би перед правами та інтересами будь�якої спіль�

ноти, пріоритет меншої (раніше утвореної) су�

спільної одиниці порівняно з більшою одиницею

(або одиницею вищого рівня). Відповідно суб�

сидіарна ідея полягає у побудові суспільних

відносин знизу: від індивіда до сім’ї, місцевих

спільнот та більш великих груп. Саме таким чи�

ном уявляв суспільну організації засновник кон�

цепції субсидіарно структурованого суспільства

середньовічний філософ держави Й. Альтузіус,

хоча про розвиток складних систем із простих,

про принципи ієрархічності та функціональ�

ної доповнюваності розмірковували ще Платон

і Арістотель. Останній, зокрема, суспільну ієрар�

хію уявляв у такому вигляді: політична істота —

політична сім’я — політична община — держава

[1, с. 6–7]. Альтузіус розвинув цю ідею своїми

уявленнями про суспільний устрій як сукупність

різнорівневих консоціацій від сім’ї, коледжів,

станів, корпорацій, міст і провінцій до держави,

де організованість кожного наступного рівня

відбувається субсидіарно, тобто доповнюючи

69

Р
о

зд
іл

 ІІ
І «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
А

К
У

Л
ЬТ

У
Р

А
ТА

ІД
Е

О
Л

О
ГІ

Я
»СУБСИДІАРНІСТЬ ЯК ІЄРАРХІЯ РІВНІВ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЗАЛУЧЕНОСТІ 

Тетяна Панченко, кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри політичних наук 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

УДК 321.014: 364.467



[2, c. 128]. А ще пізніше відомий анархіст П. Пру�

дон запропонував модель багаторівневого су�

спільства, яке починається з людини й «по�

верхами» якого є сім’ї, групи, економічні

об’єднання, місцеві співтовариства і далі — аж

до всеосяжної транснаціональної федерації (або

конфедерації конфедерацій) [цит. за 3].

Усі ці мислителі, які заклали у своїх працях

теоретичні основи доктрини субсидіарності, до

суспільної ієрархії відносили різні за походжен�

ням та призначенням спільноти. Натомість

об’єктом уваги Католицької соціальної доктрини,

якій належить офіційне формулювання принци�

пу субсидіарності, виступали передусім природні

групи — церква, професійна група, сім’я, які

є нетериторіальними за своєю природою. Тому,

зазначає К. Ендо, принцип субсидіарності був

проголошений церквою заради захисту нетери�

торіальних асоціацій [4], а пізніше під впливом

ідеї європейського федералізму він став вико�

ристовуватись для розподілу повноважень тери�

торіальних спільнот. Слід акцентувати увагу на

тому, що саме з появою католицьких трактувань

субсидіарності відбувається концептуальне роз�

різнення на територіальну та нетериторіальну,

або вертикальну та горизонтальну субсиді�

арність. Хоча останні формулювання більш

вживані, К. Ендо вказує на те, що перші більш

вдалі, оскільки майже усі типи субсидіарності

можуть бути кваліфіковані як вертикальні [4]. 

Таким чином, у контексті поставлених завдань

нас цікавить передусім нетериторіальна (гори�

зонтальна) субсидіарність, яка вимагає автономії

особи та природних суспільних об’єднань. До�

сить вдало цей аспект субсидіарності висвітлено

О. Батановим у відповідній статті Політологічно�

го енциклопедичного словника. Субсидіарність

у суспільних відносинах, зазначає він, «вихо�

дить від конкретного індивіда, тобто індивіда,

що бере участь у системі різних спільнот, поза

якими він має можливість реалізовуватись як

особистість. Спільноти (соціальні групи або

інституції), членом яких є індивід, можуть мати

будь�яку природу: сім’я, територіальна громада,

об’єднання, асоціація, нація, національність,

громадянське суспільство, трудовий колектив,

підприємство, тобто все те, в межах чого людина

реалізує себе як особистість. Незважаючи на те,

що в суспільстві існує певна ієрархія спільнот

(інституцій), кожна людина оцінює значущість

кожної з них відповідно до власної шкали ціннос�

тей, на основі якої вона будує власну ієрархію

названих спільнот (інституцій). Виходячи з цьо�

го, у найзагальнішому вигляді принцип субсиді�

арності зводиться до того, що спільноти є суб�

сидіарними (додатковими) до особи, або інакше

не особа існує для спільноти, а різного роду

спільноти утворюються для реалізації її інте�

ресів» [5, с. 642].

У наведеній цитаті субсидіарність тлумачить�

ся у дусі традиції, закладеної соціальною Като�

лицькою доктриною, яка виходить з того, що

саме людська особистість «є та має залишатися

принципом, суб’єктом та ціллю усіх соціальних

структур» [6, ст. 1892], адже її гідність «укоріне�

на в створенні її за образом та подібністю Госпо�

да» [6, ст. 1700]. Утверджуючи пріоритет прав та

інтересів особи, доктрина субсидіарності услід

за католицьким соціальним вченням та христи�

янством взагалі не позбавляє її широкого кола

соціальних обов’язків. Адже з християнських по�

зицій повна реалізація людської гідності можлива

лише у взаємодії з іншими людьми. Інтерпрету�

ючи папські послання, К. Ендо зазначає: «Ли�

ше в процесі пошуку своєї власної ролі, прий�

няття рішень та дії через різноманітні види

контактів з іншими людьми можливо розвивати

свої потенціали, що вказує на повну реалізацію

своєї гідності» [4]. 

Ідея субсидіарності виходить з того, що вищі

суспільні одиниці не мають права посягати на

свободу та відповідальність нижчих суспільних

утворень. При цьому вони мають надавати під�

тримку щоразу, коли приватної ініціативи недос�

татньо для досягнення цілей, необхідних для під�

тримки людської гідності. Цю підтримку вони

повинні здійснювати такими способами, які

сприяють розвитку природного потенціалу люди�

ни, оскільки суспільство існує для людини, реалі�

зації її гідності. Цей аспект субсидіарності, якій

закликає до допомоги та самодопомоги, не завж�

ди враховується в сучасних трактуваннях субсиді�

арності, про що свідчить наведене вище енцикло�

педичне пояснення розглядуваного принципу. 

Саме католицька соціальна доктрина, яка

принцип субсидіарності пов’язує передусім із гар�

монізацією інтересів приватної і суспільної сфер

життя, людини і суспільства, суспільства і дер�

жави, послідовно розвиває як негативний, так

й позитивний аспекти субсидіарності. Перший

захищає автономію особи та нижчих суспільних

одиниць від втручання вищих у їхні справи, дру�

гий відповідно вимагає від вищих суспільних

одиниць втручання у разі необхідності. Але це

втручання передбачає не заміщення, а певний

тип допомоги, яка заохочує до власної ініціативи.

Вказані аспекти сьогодні розглядаються за межа�

ми католицизму. В результаті чого субсидіарність

виступає принципом суспільної організації, згід�

но з яким завдання відбираються зі сфери діяль�

ності індивідуальних громадян або соціальних

груп лише в разі, коли об’єднання вищого рівня

здатне їх виконати більш задовільно та з біль�

шою ефективністю. 
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Таким чином, доктрина субсидіарності має ба�

гато спільного з ідею громадянського суспільст�

ва. Провідна їх спільна риса полягає у тому, що

в обох випадках особа (індивід, людина) виступає

як головним суб’єктом громадянського суспільст�

ва, так і основою субсидіарних відносин. В обох

випадках людина розглядається в контексті

соціальних зв’язків, суспільних інтересів, через

які реалізується її потенціал. Тому свобода, а не

свавілля є основою буття особистості у грома�

дянському і субсидіарному суспільстві. Йдеться

про розуміння людської свободи не як свободи

вибору і здобуття, а як розбудови солідарних

відносин між вільними індивідами. Такий прояв

свободи нерозривно пов’язаний з відповідаль�

ністю як «формою активності, яка дає людині

можливість зберігати автономію і проявляти

ініціативу, тобто цілісно і гармонійно вписува�

тися в соціальний світ» [7, с. 36].

Свобода і відповідальність особи сполучаєть�

ся в одному з ключових понять для концепції

громадянського суспільства — понятті грома�

дянськості. Як зазначає український дослідник

В. Пащенко, воно інтегрує всі якості та можли�

вості, притаманні особистостям, котрі складають

громадянське суспільство: автономність, взаєм�

ність, здатність до взаємодії з іншими людьми

заради спільних цілей, уміння підпорядковува�

ти приватні інтереси загальним [8, с. 60]. Усі ці

якості є не менш важливі для індивіда, що вступає

у субсидіарні відносини з іншими спільнотами

для реалізації свого людського потенціалу. Гро�

мадянське суспільство, у свою чергу, спрямова�

не насамперед на реалізацію творчого потенціалу

особи, зокрема на захист громадян від переви�

щення державою своїх повноважень, і на до�

цільне в кожен конкретно�історичний момент

обмеження кількості владних структур і їх діяль�

ності, тобто на те ж саме, на що спрямований

негативний аспект принципу субсидіарності. 

Але позитивне трактовування субсидіарності

вступає в певні суперечності з концепцію гро�

мадянського суспільства, принаймні у класичній

її інтерпретації. По суті, концепція громадянсь�

кого суспільства визнає субсидіарні відносини

виключно між особою та інститутами грома�

дянського суспільства (громадськими об’єднан�

нями), тобто останні виступають доповнюючи�

ми по відношенню до особи. Суспільство та

держава або громадські об’єднання та державні

інститути у класичній концепції громадянського

суспільства протиставляються, одні одним, а от�

же, про доповнюваність не може й бути мови.

Абсолютне протиставлення суспільства і держа�

ви характерне, за Дж. Александером, для першої

стадії світового розвитку громадянського су�

спільства — «громадянського суспільства І», яка

охоплює період від кінця XVII до першої поло�

вини XIX ст. Таке суспільство будувалося на іде�

ях Дж. Локка, А. Ферґюссона, Ш. Л. Мон�

теск’є, І. Канта, Ф. Г. Геґеля, А. де Токвіля, які

започаткували властиве й нинішнім концеп�

ціям громадянського суспільства протиставлен�

ня суспільства та держави, за допомогою якого

суспільна система описується як поділена на дві

взаємопов’язані та взаємозумовлені, проте

відмінні і, в ідеалі, автономні сфери — політич�

ну і громадську (соціальну, соцієтарну). До ос�

танньої вони відносили й економіку, де індивіди

виявляли себе незалежними суб’єктами суспіль�

ної діяльності і, покладаючись на механізми рин�

кової саморегуляції, прагнули якомога меншого

втручання держави у свої справи. Ринок надавав

цьому суспільству механізмів саморегуляції,

звільняючи неполітичну сферу від потреби

в державній регламентації. Разом з тим ринок

привніс і антигромадянські тенденції: надмір�

ний індивідуалізм, різке соціальне розшаруван�

ня, пауперизацію трудових класів, втрату ними

почуття суспільності [9, с. 9]. Саме ці негативні

тенденції в соціально�економічній сфері, до ре�

чі, стимулювали звернення католицизму нап�

рикінці XIX століття до ідеї субсидіарності як

компромісної між ринковим фундаменталізмом

і соціалістичним етатизмом. 

На наступних, за Александером, стадіях роз�

витку громадянського суспільства — «громадян�

ського суспільства ІІ» (з середини ХІХ до другої

пол. ХХ ст.) та «громадянського суспільства ІІІ»

(з другої половини ХХ ст.) під впливом різно�

манітних факторів жорстке протиставлення су�

спільства і держави нівелюється. Напевно, свою

роль в його подоланні відіграла досить популяр�

на у Західній Європі у другій половині ХХ ст.

доктрина християнської демократії, яка, керую�

чись принципом субсидіарності, розглядає су�

спільство як органічну цілісність, що має влас�

ну внутрішню ієрархію, а державу — як засіб

свободи і відповідальності громадян для вирі�

шення загальних проблем і забезпечення право�

вого та мирного співжиття. 

Таким чином, з позицій субсидіарності держа�

ву та громадянське суспільство доцільно харак�

теризувати не як протилежні, а як взаємодопов�

нюючі поняття. Це зумовлено тим, що державна

влада та громадянське суспільство певної дер�

жави завжди існують у взаємозв’язку, є взаємо�

залежними. Ні держава, не громадянське су�

спільство не спроможні самостійно розв’язати всі

суспільні проблеми. Відтак, наскільки це мож�

ливо, держава має передавати їх розв’язання

зацікавленим спільнотам і організаціям, ство�

рювати для них сприятливі законодавчі умови,

надавати організаційну і фінансову підтримку.
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Не випадково у країнах із розвинутим грома�

дянським суспільством відбувається роздержав�

лення, децентралізація та деконцентрація управ�

лінських послуг. Йдеться про те, що держава

делегує низку своїх повноважень із надання

управлінських послуг населенню органам міс�

цевого самоврядування, недержавним громадсь�

ким утворенням і структурам ринкової еконо�

міки, зберігаючи за собою право контролю за

якістю їх виконання. За таких умов спрацьовує

принцип субсидіарності, який забезпечує авто�

номію відповідних спільнот та ефективність ви�

конання управлінських послуг.

Субсидіарність у її нетериторіальному (гори�

зонтальному) вимірі може бути представлена

як ієрархія рівнів громадянської залученості на

тій підставі, що людина є творцем власного

життя, спільноти, складовою частиною якої вона

є, держави, в якій вона живе, та відчуває відпові�

дальність за долю своєї родини, спільноти, країни.

Причому кожен конкретний індивід відповідну

ієрархію вільний вибудовувати самостійно, ви�

ходячи з власних пріоритетів. Проте, певно,

можна вести мову про універсальну, оптимальну

ієрархію рівнів громадянської залученості, яка

сприяє всебічному розвитку особистості та су�

спільній гармонії. В інституційному вимірі її

можна представити у такому вигляді: родина —

трудовий колектив — громадські асоціації,

спілки, товариства неполітичної спрямованості

(профспілкові, професійні, релігійні, спортив�

ні, екологічні, культурні тощо) — громадські

об’єднання політичної спрямованості, націлені

на громадський контроль за діяльністю органів

влади різного рівня, громадські ради, політичні

партії. Проте громадянська залученість не завж�

ди набуває інституційного характеру, вона вияв�

ляється в широкому спектрі соціальних та полі�

тичних відносин, які так чи інакше спрямовані

на реалізацію демократії як народовладдя. Важ�

ливішу роль тут відіграють різноманітні прояви

дорадчої та безпосередньої демократії — вибо�

ри, референдуми, збори громадян за місцем про�

живання, громадські слухання, місцеві ініціати�

ви, індивідуальні та колективні звернення

в органи державної влади та місцевого самовря�

дування, до їх посадових осіб. 

Хоча ми характеризуємо субсидіарність як

ієрархію рівнів громадянської залученості пере�

дусім у нетериторіальному вимірі, просторові

характеристики громадянської залученості суттє�

во доповнять ієрархічну будову, адже для захисту

інтересів різнорівневих спільнот, впливу на рі�

шення різного масштабу можуть бути корисни�

ми різні інститути громадянського суспільства

та різні форми волевиявлення. Із використан�

ням просторових ознак ієрархія рівнів грома�

дянської залученості на основі субсидіарності

матиме характеристики, що подані у табл. 1. 

Отже, відповідно до доктрини субсидіарності

ми виокремили шість можливих рівнів грома�

дянської залученості — від індивідуального до

глобального. Кожному рівню відповідають різні

спільноти, до яких включений індивід, а також

набір інституцій громадянського суспільства та

форм волевиявлення, спрямованих на захист ін�
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Рівні Соц. спільноти Інститути громадянського суспільства Форми волевиявлення 

Індивідуальний Сім’я, друзі,

трудовий колек�

тив

Громадські об’єднання передусім не�

політичного спрямування

Звернення громадян, збори громадян

Локальний Територіальна

громада

Громадські об’єднання неполітичного

і політичного спрямування, органи са�

моорганізації населення, громадські

ради, політичні партії (окремі країни)

Вибори, референдуми, збори громадян

за місцем проживання, громадські слу�

хання, місцеві ініціативи, звернення

громадян, форми електронної демокра�

тії для великих територіальних громад

Регіональний

(субнаціональний)

Жителі регіону Громадські об’єднання неполітичного

і політичного спрямування, громадські

ради, політичні партії (окремі країни)

Вибори, референдуми, громадські слу�

хання, місцеві ініціативи, звернення гро�

мадян, форми електронної демократії

Державний (націо�

нальний) 

Співгромадяни Громадські об’єднання неполітичного

і політичного спрямування, громадські

ради, політичні партії 

Вибори, референдуми, громадські слу�

хання, звернення громадян, форми

електронної демократії

Регіональний

(транснаціональ�

ний)

Жителі регіону

світу (наприк�

лад, європейці)

Громадські об’єднання неполітичного

і політичного спрямування, громадські

ради, політичні партії (ЄС)

Вибори до європарламенту (ЄС), фор�

ми електронної демократії (ЄС)

Глобальний Людство Шромадські об’єднання неполітичного

і політичного спрямування

_

Таблиця 1 — Ієрархія рівнів громадянської замученості з позицій субсидіарності



тересів певної спільноти. При цьому самі інсти�

туції та форми волевиявлення не унікальні для

кожного рівня. Щодо інститутів громадянського

суспільства, то громадські об’єднання неполі�

тичного і політичного спрямування виявляють�

ся найбільш універсальними інституціями, що

можуть діяти практично на всіх рівнях грома�

дянської залученості, натомість менш універ�

сальними є громадські ради та політичні партії,

оскільки їх дія зумовлена наявністю відповідних

органів управління. Щодо форм волевиявлен�

ня, то їх найбільше розномаїття виявляється на

локальному рівні, на вищих рівнях зберігаються

лише найбільш поширені форми прямої демокра�

тії — вибори і референдуми, а також вступають

в силу різноманітні дорадчі практики, які втілю�

ються, зокрема, через сучасні засоби електронної

демократії. Найвищий глобальний рівень залу�

ченості через відсутність формальних владних

інституцій поки залишається найменш керова�

ним з боку громадян. 

Побудована з позицій субсидіарності ієрар�

хія рівнів громадянської залученості демонструє

зростання взаємодоповнюваності громадських

і владних структур на вищих рівнях суспільної

організації. Інакше кажучи, якщо на нижчих,

наближених до індивіда рівнях громадянської

залученості, різноманітність форм громадянської

активності (членство у громадських об’єднан�

нях та безпосереднє волевиявлення) визнача�

ється передусім особистими інтересами та мало

пов’язана з формальними інститутами вряду�

вання, то на вищих, віддалених від індивіда

рівнях, форми громадянської активності визна�

чаються насамперед наявністю формальних

інститутів врядування, бо пов’язані з можливос�

тями впливу на них. Це підтверджує висловлену

нами раніше думку про необхідність взаємодо�

повнюваності і взаємозалежності держави (а точ�

ніше, формальних структур врядування) та гро�

мадянського суспільства, до якої можна додати

й те, що на вищих рівнях суспільної ієрархії по�

треби у такій взаємодоповнюваності аж ніяк не

зменшуються. 

Підбиваючи підсумки аналізу субсидіарності

як ієрархії рівнів громадянської залученості,

зазначимо наступне. 

1. Громадське суспільство як соціальний фе�

номен і теоретична концепція цілком відповідає

принципу субсидіарності в його негативній ін�

терпретації, що захищає індивіда та природні

спільноти, або спільноти нижчого рівня, від втру�

чання в їх справи спільнот вищого рівня. Цент�

ральне для концепції громадянського суспільст�

ва поняття громадянськості одночасно виступає

характеристикою особи, орієнтованої на субси�

діарні відносини. Проте позитивна трактовка

субсидіарності, що вимагає від вищих рівнів су�

спільної ієрархії допомоги в разі необхідності,

вступає в певні суперечності з ідеєю громадянсь�

кого суспільства передусім через протиставлення

держави та суспільства, яке властиве для класич�

ної та багатьох нинішніх концепцій громадянсь�

кого суспільства. 

2. З позицій субсидіарності державу (навіть

ширше — формальні владні структури) та гро�

мадянське суспільство слід характеризувати як

взаємодоповнюючі поняття хоча б тому, що ані

владні інституції, ані інститути громадянського

суспільства не спроможні самостійно вирішува�

ти усі соціальні проблеми. Побудована з пози�

цій субсидіарності ієрархія рівнів громадянської

залученості доводить, що на вищих рівнях

суспільної ієрархії потреба в такій взаємодопов�

нюваності аж ніяк не зменшується, адже форми

громадянської залученості визначаються переду�

сім можливостями впливу на формальні інститу�

ти врядування. Сама ж ієрархія рівнів громадянсь�

кої залученості представлена як шестирівнева

будова, що складається з індивідуального, локаль�

ного, регіонального (субнаціонального), держав�

ного, регіонального (транснаціонального) та

глобального рівнів. Кожному рівню відповіда�

ють різні спільноти, до яких включений індивід,

та певний набір інституцій громадянського

суспільства та форм волевиявлення. 
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У статті проаналізовано найпоширеніші при!
йоми політичних маніпуляцій свідомістю виборців.
Визначено основні риси стійкої демократичної
електоральної культури суспільства та необхідні
умови її формування в Україні.

Ключові слова: політичне маніпулювання,

прийоми політичних маніпуляцій, електораль�

на культура, стійка демократична електоральна

культура.

В статье прованализированы наиболее распро!
странённые приёмы политических манипуляций
сознанием избирателей. Определены основные чер!
ты стойкой демократической электоральной
культуры общества и необходимые условия её
формирования в Украине.

Ключевые слова: политическое манипулиро�

вание, приёмы политических манипуляций,

электоральная культура, стойкая демократичес�

кая электоральная культура.

In the article is conducted the analysis of the most
widespread receptions of political manipulations by
consciousness of electors. Are certain the basic lines of
proof democratic electoral culture of society and neces!
sary terms of its forming in Ukraine.

Key words: political manipulation, receptions of

political manipulations, electoral culture, proof

democratic electoral culture.

Сучасний рівень розвитку інформаційних

технологій у поєднанні зі значною міфологіза�

цією масової свідомості створює для політичних

сил спокусу підвищення своїх рейтингів через

застосування дієвих політичних маніпуляцій.

З огляду на це не можливо не відмітити акту�

альність проблеми становлення демократичної

електоральної культури суспільства, пов’язаної

з нейтралізацією згубних для демократичного

розвитку маніпулятивних впливів та формуван�

ням політичної еліти на раціональних засадах.

За ступенем ефективності протистояння полі�

тичним маніпулюванням електоральна культура

поділяється на маніпулятивну, носії якої легко

піддаються маніпуляціям, та стійку, яка вирізня�

ється ефективною нейтралізацією переважної

більшості спроб маніпулювання свідомістю ви�

борця [10]. Демократична електоральна культура

за означеним критерієм належить до стійкої.

Метою статті є аналіз основних рис стійкої де�

мократичної електоральної культури суспільст�

ва та умов її формування в Україні.

Політичне маніпулювання (від лат. manipuus —

кисть руки) — це приховане управління полі�

тичною свідомістю та поведінкою людини, що

ґрунтується на ірраціональності та формуванні

хибних висновків з метою примусити особу до

дій або бездіяльності всупереч її істинним інте�

ресам [23; 25; 27; 33, 469; 36].

Найкращим способом захисту від маніпуля�

цій є знання прийомів їх здійснення [15], чим об�

ґрунтовується необхідність докладного вивчення

та усвідомлення виборцями таких прийомів.

До основних способів політичного маніпулю�

вання належать: брехня — пряме підтасовування

фактів і поширення недостовірної інформації;

замовчування — блокування правдивої інфор�

мації; напівправда — ґрунтовне й об’єктивне ви�

світлення малозначущих деталей із одночасним

замовчуванням або неправильною інтерпре�

тацією важливих подій; впровадження іміджів

і кліше — формування, зміцнення та викорис�

тання стереотипів щодо політиків, ідеологій,

фактів тощо; навішування ярликів — бездоказове

нав’язування суспільству негативних характе�

ристик з метою компрометації певних суб’єктів

політики («націоналіст», «фашист», «антисеміт»

і т.п.) [1, с. 302–303]. 

Засоби політичного маніпулювання класифі�

куються за багатьма критеріями. За ступенем

законності вони поділяються на законні і неза�

конні, за рівнем впливу — на міжособистісні,

групові і масові, за інформаційними носіями — на

друковані, електронні, зовнішні тощо [19]. За до�

цільне вважаємо розгляд прийомів політичних

маніпуляцій крізь призму їх поділу на такі типи:

тактичні, що застосовуються політичними си�

лами, інформаційні, що використовуються під

час показу новин і телепередач, рекламні, які

найчастіше виявляються у рекламних роликах,

та латеральні.
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До найбільш поширених тактичних прийо�

мів слід віднести надання перед виборами мате�

ріальної допомоги в поєднанні з ігноруванням

інтересів громадян під час прийняття важливих

політичних рішень, а також прямий підкуп ви�

борців [19; 31, с. 733]. Так, за рішенням уряду,

очолюваного В. Януковичем, починаючи з 1 ве�

ресня 2004 р. мінімальний розмір пенсій за

віком було збільшено вдвічі, в результаті чого

Україна за рівнем пенсійного забезпечення ви�

явилася лідером серед країн СНД. Проте того�

часний Прем’єр�міністр не намагався закласти

кошти на сплату підвищених пенсій до проекту

закону «Про державний бюджет України на

2005 рік» [12, с. 96–97]. Такий прийом нерідко

супроводиться спробами маніпулятора спрово�

кувати виборців до оцінки кандидатів за незна�

чущими критеріями — такими, як фізичні дані,

зовнішній вигляд, тембр голосу тощо. Тому для

нейтралізації його впливу на масову свідомість

виборці мають оцінювати політиків за логічни�

ми чітко визначеними критеріями, основним

з яких виступає діяльність політиків на займа�

них посадах протягом усієї каденції, починаючи

з моменту обрання чи призначення.

Чималого поширення набуває використання

прийому фабрикування компроматів та безпід�

ставних звинувачень опонентів. Одним із при�

кладів цього є звинувачення у серпні 2008 р. за�

ступником голови Секретаріату Президента

Андрієм Кислинським Прем’єр�міністра Юлії

Тимошенко у державній зраді та гучна перевірка

Службою Безпеки України цих наклепів, що за�

вершилося їх повним спростуванням [29]. Ос�

новними шляхами поширення компроматів

виступають телебачення, друковані ЗМІ, Інтер�

нет, анонімні листівки, а також чутки, що по�

ширюються з використанням «технології віру�

су» [31, с. 737], чим пояснюється необхідність

ігнорування виборцями останніх. Досить часто

штучно сфабриковані компрометуючі матеріали

оприлюднюються незадовго до проведення ви�

борів з розрахунком на те, що виявлення їх не�

об’єктивності буде доведено в судовому порядку

лише після завершення голосування, а значить

не матиме жодного впливу на результати вибор�

чої кампанії. Цим зумовлюється необхідність

у впровадженні практики законодавчого зо�

бов’язання суддів розглядати справи щодо по�

рушення честі та гідності кандидатів протягом

однієї доби, як це здійснюється в деяких євро�

пейських державах.

Нерідко застосовується надмірний тиск на

почуття виборців за допомогою емоцій, прово�

кування активної емоційної реакції аудиторії,

що часто використовується під час багатолюдних

мітингів, де маса втрачає критичність і легко

піддається навіюванню, спрямовуючи емоції та

дії у визначеному оратором напрямку [6; 20]. Для

запобігання реалізації цього прийому громадя�

ни мають діяти обережно і завжди зберігати емо�

ційну рівновагу, не допускаючи домінування

емоційного чинника електоральної поведінки

над логічним.

Серед тактичних маніпуляцій виділяється та�

кож провокування байдужості виборців до полі�

тологічних знань, сприяння поширенню абсен�

теїзму (зокрема, шляхом нав’язування хибних

думок про відсутність у виборців реальних мож�

ливостей впливати на результати виборів, про

безальтернативну перемогу кандидата від влади,

«однаковість» усіх без винятку політиків тощо),

зниженню явки окремих категорій виборців,

а також ірраціонального протестного голосування

«Проти всіх» [18; 26; 31, 745]. Незабутнім «витво�

ром» вітчизняного маніпулятивного мистецтва

постала реєстрація у 2009 році кандидатом у пре�

зиденти Василя Противсіх [8], діяльність якого

була зорієнтована на боротьбу проти найбільш

популярних кандидатів [2], що, напевне, за за�

думом авторів такої ідеї, мало негативно впли�

нути на ступінь раціональності електоральної

поведінки громадян і збільшити кількість бажа�

ючих виявити електоральний протест. Відмові

виборців від участі у голосуванні, в свою чергу,

сприяє трансляція фільмів і передач, що прини�

жують людську гідність — таких, як «Слабое зве�

но», «За стеклом» тощо [7]. Найкращим методом

знешкодження прийому провокування абсен�

теїзму є чітке усвідомлення виборцем власної

відповідальності за результати голосування і стан

справ у державі, а також потреба участі у вибо�

рах, підтримуючи певного кандидата чи партію.

Серед інформаційних маніпулювань виділя�

ється прийом надмірної терміновості, прикладом

застосування якого може бути термінове поши�

рення інформації про сенсації на кшталт авіака�

тастроф з відповідним емоційним забарвленням,

що послаблює психологічний захист та відволі�

кає виборця від важливих суспільно�політичних

проблем [19; 28]. Контрприйомом у такій ситу�

ації може виступати уникнення терміновості

у сприйнятті й обдумуванні виборцем інформа�

ції щодо політичного життя суспільства, а також

розсудливе ставлення до такої інформації.

Одними з найпоширеніших є прийоми з усу�

нення альтернативи, до яких належать недопу�

щення діалогу та можливості порівнювати різні

точки зору, на кшталт показу новин�близнюків

по різних телеканалах, адресування ведучим те�

лепередачі, різним політикам кардинально різ�

ного співвідношення лояльних і агресивних за�

питань, а також безальтернативне нав’язування

аудиторії певного рішення [4; 33], прикладом
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чого є політична реклама кандидата на посаду

президента В. Литвина «Тільки Литвин гідний

бути Президентом України» [24], чим підкрес�

люється його окремішність з�поміж усіх інших

кандидатів та нав’язується думка про відсутність

достойної альтернативи. Тому завданням вибор�

ця постає необхідність у цілеспрямованому пошуку

альтернативних точок зору стосовно діяльності

кандидатів, їх програм, пропозицій та інших ак�

туальних політичних питань.

Нерівномірний розподіл уваги засобів масо�

вої інформації до кандидатів може виявлятись

у постійній появі у ЗМІ політика, який не ви�

кликає відповідного суспільного інтересу, та за�

мовчуванні інформації про діяльність інших

відомих кандидатів [6; 19; 28]. Означений мані�

пулятивний прийом було використано під час

президентських виборів 2004 року, коли коефі�

цієнт уваги з боку національних телеканалів до

В. Януковича сягав 27%, тоді як сукупний коефі�

цієнт уваги до Н. Вітренко, О. Мороза, П. Си�

моненка і В. Ющенка становив лише 19%

[12, 105–106]. Описаний маніпулятивний прийом

є близьким до прийому застосування вибіркової

уваги, сутність якого полягає в умисному доборі

подій, які дискредитують чи позитивно висвіт�

люють певні сторони політичного процесу та

виявляють неіснуючі тенденції, використовую�

чи, зокрема, статистичні дані [23; 28]. Прийом

вибіркової уваги також застосовувався під час

виборчої кампанії 2004 року, коли майже вся ін�

формація про В. Ющенка, що поширювалася

регіональними телеканалами, була негативною,

а поширювані ними повідомлення про В. Яну�

ковича не містили жодного негативу [12, с. 106].

Крім того, застосовуються такі прийоми, як

оприлюднення під час показу новин замість фак�

тів коментарів про події, змішування фактичного

матеріалу та власної (або нав’язаної керівницт�

вом) думки коментатора, яка далеко не завжди

виявляється об’єктивною [20; 35]; певне розта�

шування новин в блоці, реклами в рекламному

блоці, а також статей у друкованих і електрон�

них ЗМІ, що викликає спотворені асоціації; зне�

цінення змісту деталями, тобто використання під

час показу новин супроводжувальних засобів (час�

то візуальних), чим створюється негативне вра�

ження [32], тощо. Для нейтралізації таких мані�

пуляції виборець має володіти знаннями про

можливість їх застосування, приділяти достатньо

уваги з’ясуванню цілей діяльності ЗМІ, піддавати

критичному аналізу інформаційні повідомлення

та правильно визначати ступінь їх об’єктивності.

Украй рідко вітчизняна політична телереклама

не містить в собі маніпулятивної складової. При�

йом неправильного цитування [13; 23] використо�

вувався, зокрема, в рекламі В. Януковича 2007 ро�

ку «Її перемога буде твоєю поразкою», в основу

якої було покладено заголовки газетних публі�

кацій із зазначенням джерела матеріалу. Проте

за результатами аналізу встановлено, що газети,

на які робилися такі посилання, ніколи не вико�

ристовували зазначених заголовків, що свідчить

про явну невідповідність дійсності змісту наве�

дених рекламних повідомлень [37]. У вищезга�

даній політичній телерекламі також широко за�

стосовувалася звуко� і кольорокорекція. Так, під

час показу опонентів використовувався чорно�

білий відеоряд і драматична музика з дратівли�

вими звуками, а для показу В. Януковича —

яскраві кольори й оптимістичний музичний

супровід [37]. Для знешкодження таких прийо�

мів виборець має бути уважним, компетентним,

уміти знаходити необхідну інформацію та воло�

діти достатнім обсягом об’єктивних знань щодо

кандидатів і політичних сил.

До політичних маніпуляцій також належить

застосування латерального програмування, що

ґрунтується на повторенні повідомлень, які на�

чебто є очевидними і не потребують доказу та,

залишаючись на другому плані, сприймаються

підсвідомо. Видами такого програмування є

гіпноз, що передбачає використання мовних

стратегій, які забезпечують уникнення опору

прямим командам, нейролінгвістичне програ�

мування (НЛП), котре спирається на візуаль�

ний, аудіальний і кінестетичний типи сприй�

няття навколишнього світу та метапрограми —

звичні стратегії мислення та стереотипи [30,

с. 47–49]. Серед прийомів латерального програ�

мування вирізняються: застосування

сублімінальної (підсвідомої) реклами, що ба�

зується на передачі сигналів, котрі перевищу�

ють поріг реєстрації свідомістю та сприймають�

ся підсвідомо (ефект 25�го кадру); ланцюгове

з’єднання реальних фактів з вигаданими, нап�

риклад пропонування чотирьох тверджень, три

з яких є безперечними, а четверте необхідно

впровадити (Дніпро — ріка, лев — цар звірів,

Україна — Батьківщина, Сидоренко — депутат);

«установка�наказ» — повторення тверджень бе�

запеляційним тоном без аргументації, створен�

ня враження, начебто вони не викликають

сумнівів, уникаючи в такий спосіб суперечнос�

тей, де вони насправді існують; в результаті

постійного повторення інформація, що спочат�

ку сприймалася з недовірою, відкладається

в пам’яті як достовірна; використання сполу�

чення кольорів, шрифтів, звуків та світла пев�

них частот, що вводить свідомість до гранично�

го стану з ознаками гіпнотичного, прикладом

чого є проведення концертів та дискотек, де му�

зичні номери супроводяться політичними зак�

ликами та інші прийоми [9; 11; 14; 17; 19; 23; 27;
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28; 31, 741; 34]. Для запобігання зловживанням

такими маніпуляціями виборці мають бути го�

товими до їх застосування, володіючи знаннями

щодо особливостей їх упровадження. Крім того,

слід визначити найбільш шкідливі прийоми ла�

терального програмування та законодавчо забо�

ронити їх використання у мас�медіа.

До створення сприятливих умов для маніпулю�

вання може призвести монополізація інформа�

ційного простору в державі, що, зокрема, яскраво

виявилося під час виборчої кампанії 2004 року,

коли більшість загальнонаціональних і місцевих

ЗМІ фактично перетворилися на агресивних

учасників виборчого процесу на боці тогочасної

партії влади [12, 103–105]. З цією метою з боку

власників телеканалів чинився тиск на журналіс�

тів, яких змушували необ’єктивно висвітлювати

події державного значення, а ті ЗМІ, що відмов�

лялися поширювати викривлену інформацію,

зазнавали істотних утисків. Прикладом цього

є арешт майна «П’ятого каналу», робота якого

відновилася лише після проведення сенсацій�

ного багатоденного журналістського голодування

[12, с. 106–107]. Цим зумовлюється необхід�

ність недопущення встановлення монополії на

ЗМІ, унеможливлення залежності ЗМК від ок�

ремих політичних сил та забезпечення свободи

журналістської діяльності. 

Наведений перелік маніпулятивних прийо�

мів не є вичерпним. Існує значна кількість різ�

номанітних прийомів політичних маніпуляцій,

які часто застосовуються в багатьох країнах

світу, і Україна в цьому ракурсі не є винятком. 

Дослідник Є. Ходаківський вважає, що одним

з основних правил поведінки, яких громадяни

мають дотримуватися для зменшення вразли�

вості стосовно політичних маніпуляцій, є мак�

симальне скорочення контактів й ігнорування

телевізійних новин, при цьому потрібна інфор�

мація, на думку вченого, і без допомоги ЗМІ

в будь�якому випадку дістанеться до кожної лю�

дини [33, с. 503]. Проте ми не можемо погоди�

тися з такою думкою, оскільки така, усунута від

офіційних інформаційних джерел, а отже, належ�

но непоінформована особистість ризикує вияви�

тися активним споживачем чуток і спотвореної

міфологічної інформації, що неминуче вплине

на суттєве зниження об’єктивності у сприйнятті

і ставленні до кандидатів.

Для здійснення ефективного електорального

вибору виборець має володіти максимальною

кількістю об’єктивних знань про претендентів на

керівні посади, а для цього критично аналізува�

ти повідомлення основних ЗМК і, спираючись

на знання прийомів політичних маніпулювань

і виявляючи ступінь маніпулятивності ЗМІ, шу�

кати істину.

З аналізу прийомів політичного маніпулю�

вання, а також методів нейтралізації політичних

маніпулювань [3; 5; 15; 16; 19; 21; 22; 27; 33,

с. 468–470; 35] випливає, що стійка демократич�

на електоральна культура має включати такі

характеристики:

– знання прийомів політичних маніпуляцій,

вміння їх бачити;

– критичне осмислення інформації, визначен�

ня сутності питань і цілей організаторів інфор�

маційних повідомлень;

– обережність, запобігання терміновості

у прийнятті рішення, прогнозування їх наслідків;

– стриманість емоцій, недопущення бурхли�

вих емоційних реакцій;

– політична компетентність, розвіяння міфів

та стереотипного мислення, ігнорування чуток;

– оцінювання діяльності політичних сил за

логічно обґрунтованими критеріями;

– усвідомлення відповідальності за результа�

ти виборів, чіткість внутрішніх пріоритетів та об�

стоювання власної незалежної позиції;

– прагнення до пошуку й аналізу альтерна�

тивних точок зору;

– уміння знаходити і застосовувати необхідну

інформацію, що, зокрема, передбачає адекват�

ність вибору джерел інформації, тобто аналіз

діяльності максимальної кількості засобів масо�

вої комунікації, об’єктивне визначення ступеня

їх маніпулятивності та віддання переваги тим

ЗМІ, які якнайменше застосовують маніпуля�

тивні прийоми.

Як бачимо, стійка електоральна культура пе�

редбачає чітке усвідомлення виборцем не�

обхідності постійно і цілеспрямовано приділяти

достатньо часу й зусиль для пошуку об’єктивної

інформації, підвищення рівня своєї політичної

компетентності, обдумування рішень та актив�

ного ефективного захисту власних політичних

інтересів.

До основних умов, необхідних для форму�

вання в Україні стійкої електоральної культури,

слід віднести [4; 19; 22; 31, с. 736; 35]:

– відкритий доступ громадян до знань про

маніпуляції. У цьому контексті набуває актуаль�

ності необхідність ґрунтовного вивчення сту�

дентами навчальних закладів найпоширеніших

маніпулятивних прийомів і шляхів їх подолан�

ня, обмін досвідом виявлення і нейтралізації

політичних маніпуляцій місцевими громадами,

його максимальне оприлюднення у ЗМІ;

– законодавча заборона найбільш шкідливих

прийомів латерального програмування;

– запобігання монополізації інформаційного

простору, забезпечення свободи журналістської

діяльності та рівного доступу до ЗМІ всіх полі�

тичних сил;
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– відслідковування через засоби масової ін�

формації діяльності тих політиків, які найбіль�

ше зловживають маніпулятивними прийомами,

та ігнорування таких політиків;

– компетентність і об’єктивність ведучих, які

об’єктивно інформують глядачів про події, які

коментуються політиками; для цього особливу

увагу слід звернути на забезпечення належного

рівня фахової підготовки випускників жур�

налістських факультетів;

– для запобігання наклепам через упровад�

ження законодавчого зобов’язання судів у пе�

ріод виборчої кампанії розглядати справи про

порушення честі, гідності та ділової репутації

кандидатів у терміновому порядку;

– відпрацювання «чистих» виборчих техноло�

гій — механізмів реалізації передвиборчих прог�

рам переможців виборчих перегонів.

Таким чином, з�поміж найбільших викликів

сьогодення необхідним постає формування стій�

кої до маніпулятивних впливів електоральної

культури суспільства — як механізму запобігання

масовому здійсненню виборцями хибних полі�

тичних висновків та запоруки реалізації полі�

тичними силами інтересів більшості громадян.

Цим пояснюється потреба в системному аналізі

способів нейтралізації маніпулятивних впливів,

а також висока перспективність подальших

досліджень у даному напрямку.
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Автор аналізуєє ключові проблеми геополітич!
ної ідентичності України. Особлива увага приділе!
на процесу її трансформації під впливом історич!
них і соціокультурних чинників, насамперед
глобалізації й модернізації. 

Ключові слова: самоідентифікація, геополітич�

на ідентичність, геополітичні інтереси, геополі�

тичний і геоекономічний код, українська дер�

жавність.

Автор анализирует ключевые проблемы геопо!
литической идентичности Украины. Особое вни!
мание он уделяет процессу ее трансформации
под влиянием исторических и социокультурных
факторов, прежде всего глобализации и модерни!
зации.

Ключевые слова: самоидентификация, геопо�

литическая идентичность, геополитические ин�

тересы, геополитический и геоэкономический

код, украинская государственность. 

The author examines the key issues of Ukraine’s
geopolitical identity. Special attention is paid to the
process of its transformation under the impact of his!
torical, social and cultural factors, particularly global!
isation and modernization. 

Key words: self�identification, geopolitical iden�

tity, geopolitical interests, geopolitical and geo�

economical code, Ukraine’s state system organiza�

tion. 

Минуле вже нам непідвладне,

але майбутнє залежить від нас.

П. Чаадаєв

Проблеми практичного застосування здо�

бутків вітчизняної геополітики і трансформації

цих знань в ефективні форми створювання сис�

теми національної безпеки стають дедалі акту�

альнішими. Особливо за умов, коли досягнуте

ясне розуміння того, що недостатньо лише конс�

татації фактів наявності загроз, пов’язаних із

деструктивним впливом геополітичного чинни�

ка на національну безпеку України.

Потреба у власній геополітичній ідентифіка�

ції зумовлена насамперед такими об’єктивними

факторами:

– стратегічним плануванням розбудовою

національної держави;

– здійсненням стратегії національної безпе�

ки та оборони;

– розвитком економічного співробітництва

з регіональними та глобальними державами;

– інтересами забезпечення внутрішньої ста�

більності.

Розбудова української державності супрово�

диться трансформацією її геополітичної ідентич�

ності. Водночас йде процес науково�теоретич�

ного та прикладного опрацювання геополітики

України. Проблеми генезису вітчизняної геопо�

літики і трансформації геополітичного знання

у форми практичного обстоювання інтересів

Української держави традиційно привертали ува�

гу політологів різних шкіл. Про це свідчать чима�

ло захищених останнім часом дисертацій, опу�

блікованих монографій і навчальних посібників,
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а також значна кількість наукових статей у спе�

ціалізованих виданнях [1].

Порівняно нещодавно до наукового обігу ук�

раїнської політичної науки були введені такі

поняття, як геополітичний і геоекономічний код.
Застосування цих понять у дослідженнях гео�

політичних і геоекономічних процесів, пов’яза�

них із здійсненням внутрішньої та зовнішньої

політики України, уможливлює значне підви�

щення їх праксеологічного рівня. Зокрема, це

стосується вивчення феномену геополітичної

самоідентифікації України в регіональному та

глобальному вимірах.

Самоідентифікація — це визначення специ�

фічних політичних і соціокультурних рис на�

ціональної держави на основі їх самостійного

бачення. У зазначеному аспекті національно�дер�

жавна самоідентичність України — це багато=
манітний комплекс діалектично взаємопов’язаних
і взаємозалежних політичних, соціально=еконо=
мічних, духовно=культурних, територіально=регіо=
нальних елементів громадської свідомості, струк=
тура яких склалася в процесі та внаслідок тривалого
історичного розвитку українського суспільства.

Щодо видів ідентичності, то, посилаючись

на діючу у політичній науці типологію, можна

прокласифікувати такі, як:

– персональна (особиста);

– колективна (групова);

– національна;

– цивілізаційна;

– геополітична (регіональна, глобальна).

Слід зауважити, що ідентичність не є безумов�

ною універсалією, іманентно притаманною особі

чи колективу. Вона конструюється соціумом і на�

роджується та зникає під впливом певних со�

ціокультурних процесів. Немає також підстав

стверджувати про домінування якогось окремого

типу ідентичності, позаяк кожен тип ідентичнос�

ті актуалізується конкретною ситуацією [2, с. 38].

Гіпотеза про те, що трансформація українсь�

кої геополітичної ідентичності відбувається

внаслідок становлення на теренах України двох

нових типів ідентичності — регіональної (євро�

пейської) і глобальної (транснаціональної),

потребує доведення двох тез. По�перше, поява

нових типів геополітичних ідентичностей цілком

імовірна. По�друге, національні ідентичності

трансформуються під впливом транснаціональ�

них ідентичностей, що притаманні суб’єктам

глобалізації.

Функціональний вимір регіональної іден�

тичності означає участь держави у створенні та

розбудові регіону, до якого вона належить, її роль

у формуванні структури регіональної безпеки,

яка стає необхідною умовою національної без�

пеки. Аналогічний вимір глобальної ідентичності

означає участь держави у формуванні світової

спільноти та структури глобальної безпеки, яка

має наднаціональний характер. Зрозуміло, що

рівень глобальної ідентичності є недосяжним

і недоцільним для України, яка перебуває у стані

«демократичного транзиту», а її цивілізаційна

самоідентифікація тяжіє до європейської іден�

тичності.

Процеси глобалізації суттєво впливають на

цивілізаційну самоідентифікацію посткомуніс�

тичних суспільств, які стикаються зі складними

проблемами забезпечення соціально�політичної

стабільності та сталого економічного розвитку.

У випадку з Україною вплив глобалізації пов’яза�

ний з нелінійними за своєю спрямованістю пе�

рехідними процесами, що спричиняють чис�

ленні проблеми пошуку нової ідентичності на

рівні окремих соціальних груп, політичних сил

та суспільства загалом. Для сучасного українсь�

кого політикуму проблема геополітичної іден�

тичності пов’язана з інтегральним впливом

історичної спадщини та нових чинників доби

глобалізації. Звідси мають місце нестійкість гео�

політичних орієнтацій серед українського істеб�

лішменту та окремих регіональних еліт і соціаль�

них груп, а також структурна конфронтація між

прихильниками і противниками євроінтегра�

ційного курсу країни.

Не менш важливим є з’ясування впливу про�

цесів геополітичної і цивілізаційної самоіден�

тифікації на сприйняття українською масової

свідомістю місця та ролі України в світі, а також

на ставлення до західних інститутів і цінностей.

Значущість цього завдання визначається як

важливістю для розвитку України відносин із

Заходом, так і динамізмом загальноєвропейсь�

кого процесу.

У цьому контексті видається важливим до�

слідити та визначити приналежність України до

певного соціокультурного типу, якщо не обмежу�

ватись уявленням про її «абсолютну» європейсь�

ко�христіанську ідентичність. В історичному

розвитку України простежується наявність

декількох основних груп геополітичних докт�

рин — це: західна (європейська), південна (чор�

номорська), східна (проросійська), а також син�

тетичні (балтійсько�чорноморська, доктрина

панславізму) та геоцентрична.

Географічно перебуваючи в Європі, Україна

зазнавала переважно європейського культурно�

історичного впливу. Водночас, її історія, культу�

ра та менталітет народу мають цілком помітний

відбиток впливу «східної стихії», який вона, за

словами видатного українського історика М. Гру�

шевського (1866–1934), «перетравила реактива�

ми свого західного духу». Підсумком міркувань

М. Грушевського на цю тему є таке: «Ми являємо�
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ся одним з найбільш орієнталізованих західних

народів — подібно як болгари, серби, іспанці —

і ми повинні не забувати, а розвивати і викорис�

товувати те корисне і цінне, що дала нам ця орі�

нтальна стихія» [3, с. 150].

Про сильні «незахідні елементи» в українсь�

кому національному типі писав у своїх наукових

працях історик і політолог І. Лисяк�Рудницький

(1919–1984). На його думку, для української

історії характерний синтез двох традицій — за�

хідної соціально�політичної і східної христи�

янсько�духовної. Цей відомий представник

державницької школи в українській політичній

думці сформулював концепцію рівноваги Украї�

ни між Заходом і Сходом, згідно з якою «Украї�

на, розташована між світами греко�візантійської

й західної культур і законний член їх обох, нама�

галася протягом своєї історії поєднати ці дві тен�

денції у живу синтезу» [4, с. 9].

Свій внесок в обґрунтування України як гео�

політичної реальності зробив учений�географ

С. Рудницький (1877–1937). Він вважав, що саме

географічне розташування України на півден�

ному Сході Європи зумовило постійний вплив

на її територію як Сходу, так і Заходу. С. Руд�

ницький ототожнював впливи зі Сходу з Росією,

а із Заходу — з Польщею. При цьому вчений

підкреслював фатальність географічно�полі�

тичного впливу Росії на українську націю та її

територію. Актуальними сьогодні виглядають те�

зи вченого про фактори невигідності геополі�

тичного положення України відносно Росії, тобто

постійне прагнення Російської держави отри�

мати вихід до Чорного моря, Близького Сходу та

Балканського півострова, використовуючи тран�

зитні можливості української території [5, с. 416].

Ідеолог українського інтегрального націона�

лізму Д. Донцов (1883–1973) дотримувався

чітко прозахідної антиросійської геополітичної

орієнтації і вважав, що Україна є продовженням

Центральної Європи. Аналізуючи геополітичне

положення України, він зазначав, що «...положен�

ня України означає якраз головні лінії нашої

політики. Коли історія і географія зробили з нас

аванпост Європи проти Росії.., то першою запо�

віддю нашої політики повинно бути: 1. В полі�

тиці внутрішній — плекання всіх засад західної

культури... 2. У політиці зовнішній — повна се�

парація від Росії. І там і тут стисла сполука з Єв�

ропою...» [6, с. 77].

Оригінальними у гносеологічному сенсі були

геополітичні погляди Ю. Липи (1900–1944),

який займався розробленням так званої чорно!
морської доктрини України. Український дослід�

ник вважав, що «не Схід і не Захід є джерелом

України» у її геополітичних змаганнях. На його

думку, стратегічним завданням всієї політики на

теренах України з давніх часів до сьогодення бу�

ла оборона саме цієї осі  «Південь — Північ», ад�

же саме ця вісь забезпечувала комунікаційну

єдність України з Кримом — ідеальним ключем

до панування над Чорним морем. Це пояснює

прагнення сучасної Росії до володіння Кримом

й розкриває справжні причини великоросійсь�

ких тверджень про «исконность русской земли».

Натомість геополітичну вісь «Схід — Захід»

Ю. Липа визначав як «найбільш ворожою Ук�

раїні» і не вважав за можливе розглядати Ук�

раїну в якості посередника між Західною Євро�

пою та Росією [7, с. 235–236].

Академічні дослідження «українського націо�

нального типу» об’єктивно довели багатоманіт�

ний вплив на процес формування української

нації тюркського, іранського, арабського, мон�

гольського елементів. У сукупності він залишив

слід в інтелектуальній ментальності і психології

українців, у культурі яких багато чого такого,

що, за словами колишнього директора Інституту

сходознавства НАН України, академіка О. При�

цака, «не входить у спільну культуру — слов’янсь�

ку або християнську» [8, с. 42].

У період нової історії, знаходячись між като�

лицькою Польщею, православною Росією,

Кримським ханством, за яким стояла Туреччи�

на, вона зазнавала геополітичного тиску з усіх

боків. Отже, у постійному змаганні за свою по�

літичну й культурну самореалізацію впродовж

кількох століть формувався і розвивався глибокий

шар української національної культури. Зовніш�

ні впливи, пов’язані з процесами полонізації та

русифікації, не змогли зруйнувати самобутності

української національної свідомості і культури

й утвердити в них політичну домінанту західно�

го чи східного походження.

У новітній історії періоду існування УНР був

час, коли вона прагнула захистити свою свободу

шляхом встановлення союзницьких відносин

з європейськими державами, вбачаючи в них

силу, спроможну захистити її від загрози біль�

шовицької Росії. Однак питання «з ким бути» —

цей «український політичний гамлетизм» — бу�

ло вирішено тоді не на користь самостійності

України. Подальша асиміляція українського на�

роду була значною мірою наслідком певної фа�

зи загальноєвропейського політичного процесу.

Екскурс в історію породжує певні ремінісцен�

ції і виявляє якщо не закономірність, то принайм�

ні одну характерну особливість в історичному

бутті України: як тільки розвиток української дер=
жавності сягає певного рівня самодостатності, вона
втрачає свій суверенітет і стає складовою частиною
свого східного сусіда — Росії. Зовнішнім чинни�

ком, що тоді впливав на хід цього процесу, ви�

ступала політика західних держав, які негативно
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ставилися до прагнення України стати рівноп�

равним суб’єктом європейської системи міжна�

родних відносин.

Геополітичне положення України, що впро�

довж століть перетворювалась на арену проти�

борства між різними політичними гравцями,

в умовах невизначеності внутрішніх і зовнішнь�

ополітичних пріоритетів об’єктивно підштовхува�

ло країну до виконання ролі буфера між Сходом

і Заходом. У термінах класичної геополітики ук�

раїнську геостратегію визначають два головні

вектори — Євроатлантичний та Євразійський.

Специфіка геополітичних координат України по�

лягає в її належності до двох регіонів — Європи

та Євразії. Причому в обох регіонах Україна зай�

має периферійне положення, тобто не формує

геополітичного простору навколо себе, що по�

части зумовлює її пасивну роль у масштабних

регіональних процесах. Логіка геополітичного

розвитку України така: якщо вона ідентифікує себе
як «регіональна периферія», то неодмінно стає «са=
нітарним кордоном» — плацдармом ліберально=де=
мократичного Заходу проти тоталітарної Росії.

Сучасна міжнародна система є якісно ін�

шою, так само як і геополітичні умови її форму�

вання, тому ризик втрати своєї самостійності та

суверенітету не має сьогодні критичної ваги для

України. Географічне положення, характер зов�

нішньополітичних пріоритетів, а також соціо�

культурна самоідентифікація народу України ря�

тує її від дуалізму в питанні про ставлення до

євразійства як моделі суспільного розвитку. За

своїми базовими характеристиками, Україна на�

лежить до європейського цивілізаційного ареалу.

Тим паче, що на відміну від російської культурної

еліти, яку майже півтора століття приваблює ідея

євразійства, позиція українського керівництва

однозначна: «Україна — це дім на європейській

вулиці, чинник європейської політики».

Якщо зважити на домінуючу українську гео�

політичну думку, то можна дійти висновку: що

більшість вітчизняної наукової спільноти не схи�

ляється до ідеї євразійства як підґрунтя для ін�

теграції пострадянських держав. Так, український

дослідник В. Богданович пише, що «майбутнє

України як геополітичного феномену, як суб’єкта

міжнародного права, міжнародних політичних

і економічних відносин зрештою залежить від іден�

тичності української політичної еліти» [9, с. 102].

Таким чином, геополітичний код України ви�

значається географічним фактором — європейсь�

ким місцеположенням, відсутністю (на відміну

від Росії) «євразійського синдрому», рубіжною

біполярністю (між Заходом і Сходом), внутріш�

німи та зовнішніми векторами, що забезпечують

баланс національних інтересів. Політична скла�

дова коду має відбиток історичної спадщини —

поділу України на Лівобережну і Правобережну.

У соціокультурному та конфесійному вимірі су�

часна Україна зберігає багатополярність титуль�

ного етносу. Зовнішньополітичний фактор має

переважно одновекторну спрямованість і покли�

каний забезпечити входження України до євро�

атлантичної спільноти з метою участі в системі

колективної безпеки під егідою НАТО.

Геоекономічний код України пов’язаний із

забезпеченням її вступу до спільноти євро�

пейських держав з метою участі в інтеграційних

процесах у рамках Європейського Союзу. Напе�

редодні проголошення незалежності Україна

відповідала, за макроекономічними показника�

ми, середній державі і за обсягом ВВП серед рес�

публік колишнього СРСР поступалась лише Ро�

сійській Федерації. Нині Україна за рівнем ВВП

на душу населення посідає одне з останніх місць

у Європі поряд із Албанією та Молдовою. Упро�

довж останніх років зовнішньоекономічна діяль�

ність характеризується зростанням від’ємного

сальдо та зовнішнього боргу. Поєднання влади

та капіталу створило модель приватного бізнесу

на державних ресурсах, що є нелегітимним від�

повідно до норм європейського права.

Однак річ не в геополітичній дилемі Захід —

Схід, а у спроможності української держави та

українського суспільства загалом обстоювати

свої життєво важливі інтереси, в тому числі й на

міжнародній арені. Якщо виходити з реальності,

а не із задекларованих принципів та відповідних

доктрин, Україна за часи незалежності фактич�

но програла свої геополітичні та геоекономічні

«війни». Відбулося це тому, що був порушений

баланс основних векторів зовнішньої політики

української держави, втрачені переваги комуні�

каційного рубіжного співробітництва та час для

проведення суспільної модернізації. Як наслі�

док — стагнація науково�технічної бази вироб�

ництва, промислового й аграрного секторів еко�

номіки, спад життєвого рівня населення. І все це

в умовах, коли євроатлантичне співтовариство

відверто демонструє свою індиферентність до єв�

роатлантичних прагнень політичного істебліш�

менту України. Питання про членство України

в ЄС Брюссель трансформував у так зване «Східне
партнерство» — оновлену версію Європейської

політики сусідства (ЄПС), яку було поширено

на нашу країну в 2004 р.

Стає очевидним, що «європейська мрія» і єв�

роатлантична стратегія України наражаються на

протидію факторів, пов’язаних насамперед із

внутрішньою та міжнародною нестабільністю.

При цьому слід брати до уваги, що рівень євро�

інтеграційної геополітичної та соціокультурної

свідомості українського суспільства залишаєть�

ся конче низьким. Так, за даними соціологічних
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опитувань, більшість громадян України не відчу�

вають себе європейцями і не усвідомлюють своєї

належності до культури й історії Європи. Лише

третина (32,4%) опитаних тією чи іншою мірою

ідентифікують себе як європейці, а 60,5% — не

вважають себе причетними до європейської

спільноти [10, с. 60].

В умовах глобальної економічної кризи дія цих

системних чинників багаторазово посилюється,

що створює ефект політичної біфуркації,

внаслідок чого передбачити подальші траєкторії

розвитку країни стає практично неможливим.

Звідси небезпідставним є питання про доціль�

ність продовження обраного курсу та раціональ�

ність альтернативних напрямів зовнішньополі�

тичної і економічної стратегії. У найближчій

перспективі Україна не може розраховувати на

те, щоб перебрати на себе роль регіонального

лідера, хоча її об’єктивні геополітичні парамет�

ри дають їй підставу будувати стосунки з інши�

ми країнами на умовах партнерства. Зрештою

можна стверджувати, що роль країни�партнера

найбільш відповідає інтересам України на по�

чатковій межі третього тисячоліття.

Становище України в міжнародній системі

координат у добу глобальної кризи досить адек�

ватно ілюструють матеріали Світового еко�

номічного форуму (WEF) про конкурентоспро�

можність країн світу. Вони були опубліковані

у вересні 2009 року під назвою «Глобальний огляд

конкурентоспроможності за 2009–2010 рр.».

У рейтингу, що охоплює 133 країни світу, Ук�

раїна посіла 82�ге місце — це на десять позицій

нижче її минулорічного показника. Сусідами Ук�

раїни в цьому рейтингу стали Гамбія і Алжир —

відповідно, 81�ге та 83�тє місця.

Серед країн СНД Україна випереджає Вір�

менію (97), Таджикистан (122) і Киргизію (123).

Росія в цьому списку займає 63�тю позицію, Азер�

байджан 51�шу, Грузія 90�ту, Литва 53�тю, Латвія

68�му, а лідером серед держав колишнього СРСР

стала Естонія — 25�те місце. Найбільш конку�

рентоспроможними в світі були визнані Швей�

царія, яка посунула США на друге місце, а також

Сінгапур, Швеція і Данія.

У звіті зазначалося, що зниження конкуренто�

спроможності України зумовлене спадом попи�

ту на експортну продукцію, знеціненням гривни

та руйнацією її фінансово�банківської системи.

Економіку України пропонувалося реформува�

ти у таких напрямах, як інституціональне сере�

довище (120�те місце), зміцення фінансових

ринків (106�те) і підвищення ефективності то�

варних ринків (109�те) [11].

Цей «новий» рейтинг України віддзеркалює

водночас й оцінки інвесторів стосовно перспек�

тив інвестування України. У першому півріччі

2009 р. приплив прямих іноземних інвестицій

в Україну скоротився більш ніж утричі. Зазна�

чимо, що це загальна тенденція для усього ре�

гіону Східної Європи і країн�членів СНД.

За таких обставин можна говорити про сис�

темну кризу ринкової економіки та ліберальної

демократії англосаксонського зразка. У цьому

зв’язку особливого значення набуває питання про

шляхи вестернізації, зокрема про необхідність

запозичення Україною її неоднозначного за

своїми наслідками досвіду.

Якщо ставити питання таким чином: або За�

хід, або Схід, то вибір шляхів ефективного роз�

витку буде свідомо обмеженим в геополітичному

і нераціональним у соціальному відношенні. Для

України важливим у сенсі використання досвіду

модернізації західної та східної суспільних сис�

тем є визначення механізмів взаємодії національ�

ної культури з такими культурами, які впродовж

століть перебували з нею у продуктивній взає�

модії. Саме такий підхід є найбільш імовірним

варіантом конструктивної відповіді на ті загрози

і труднощі внутрішнього та зовнішнього харак�

теру, з якими останнім часом зіткнулася Україна.

Органічний симбіоз західної і східної моделі

суспільної модернізації в умовах інтенсифікації

транснаціональних відносин має незаперечні

переваги. Зберігаючи в своїй основі європейські

цінності, він запобігає некритичному засвоєнню

всього того, що виробила в соціокультурній сфері

західна цивілізація. Активне «західництво», тобто

орієнтація на індивідуалізм, нічим не обмеже�

ний технічний прогрес і зростання споживання

в сукупності підсилюють соціальне напруження

та послаблюють життєздатність суспільства.

Важливість геополітичної ідентичності в ре�

алізації національних інтересів, зокрема у сфері

зовнішньої політики, є очевидним фактом. Однак

питання про те, як відбувається трансформація

геополітичної ідентичності в умовах глобалізації,

потребує комплексного наукового дослідження.

Відомо, що глобалізація з її новими суб’єктами,

серед яких слід відмітити наднаціональні струк�

тури, трансформує геополітичну ідентичність

держав�націй. Означений процес почався з ерозії

інституту держаного суверенітету і згодом став

однією з причин активізації транснаціональних

відносин. При цьому інтенсивний розвиток

транснаціональних відносин значно обмежив

роль геополітичних чинників у зовнішній політи�

ці. В умовах глобалізації для здійснення ефектив�

ної зовнішньої політики набагато більш важливі�

шими є фактори, що пов’язані не з географічним

розташуванням держави та її територіально�

просторовими характеристиками, а з комплек�

сом соціально�економічних та інформаційно�

технологічних чинників, які притаманні
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постіндустріальному суспільству. Прикладом

успішної модернізації, зокрема і завдяки прове�

денню ефективної зовнішньої політики, є досвід

доволі різних за своїми географічними характе�

ристиками, ресурсним потенціалом та суспіль�

ним ладом Китаю, Південної Кореї, Сінгапуру

та В’єтнаму. Напевно, мали рацію відомі амери�

канські економісти Л. Туроу та В. Леонтьєв, які

ще на початку 90�х років минулого століття зак�

ликали діловий світ Заходу вчитися в японців

і корейців «грати за їхніми правилами».

Зрозуміло, що й для України забезпечення

соціальної модернізації лише завдяки викорис�

танню геополітичних факторів не є раціональним

з погляду її історичного досвіду боротьби за неза�

лежність. Цей досвід продемонстрував, що дилема

українського «політичного гамлетизму» — «з ким

бути» — часто�густо ставала на заваді самостій�

ності та незалежності країни. Свої подальші геопо=
літичні та геоекономічні змагання Україна повинна
здійснювати, спираючись на стратегію національно=
го розвитку та національну ідентичність, враховуючи
власний досвід розбудови державності зо всіма його
здобутками та помилками, а також використовуючи
найкращі зразки європейської та інших ефективних
моделей суспільної модернізації.

Функції глобалізація у цьому сенсі полягають

в тому, що вона створює додаткові умови для за�

позичення та раціонального використання іно�

земного досвіду модернізації.

З огляду на вищевикладене, можна зробити

висновки про необхідність проведення таких

заходів:

– подолати синдром «лімітрофності» через

визначення геополітичних пріоритетів націо�

нально�державного розвитку;

– продовжити курс на реалізацію системи

національної оборони та безпеки в контексті

базових геополітичних інтересів України;

– прискорити процес комплексного адапту�

вання країни до європейської системи суспіль�

но�правових відносин;

– передбачити здійснення заходів, спрямо�

ваних на подолання ризиків євроінтеграції;

– набути статусу асоційованого члена ЄврА�

зЕС в межах, які дають змогу продовжити

євроінтеграційцний курс;

– активізувати розвиток регіонального ко�

мунікаційного співробітництва у форматі «Ук�

раїна — Білорусь — Росія»;

– розширити політико�правові можливості

для участі в євразійському торговельно�еконо�

мічному, інноваційно�технологічному та інвес�

тиційному співробітництві;

– у контексті євроінтеграційної стратегії роз�

робити заходи щодо вступу України в АСЕМ

(Форум Азія — Європа).
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У статті розглянуто підходи щодо визначення
причин і геополітичних наслідків війни на Кавказі
в 2008 р.

Ключові слова: війна на Кавказі 2008 р., Чор�

номорський регіон, геополітика. 

В статье рассмотрены подходы к определению
причин и геополитических последствий войны на
Кавказе в 2008 г. 

Ключевые слова: война на Кавказе 2008 г., Чер�

номорский регион, геополитика.

In the article approaches to determination of rea!
sons and geopolitical consequences of war on Caucasus
in 2008 are shown.

Keywords: war on Caucasus 2008, Black Sea

region, geopolitics.

«П’ятиденна війна» на Кавказі — напад Грузії

на територію Південної Осетії — корінним чи�

ном змінила геополітичну ситуацію у Чорно�

морському регіоні, та й не тільки в ньому. Цей

конфлікт, підкреслює російський дослідник

Л. Шершньов, «несе в собі глобальне вимірю�

вання і довгострокові наслідки як для протибор�

чих країн, так і для світової спільноти. У ньому

знайшли своє віддзеркалення всі негативні мо�

менти в розвитку міжнародних відносин, а та�

кож геополітичні, цивілізаційні суперечності

сучасної епохи... Війна поставила питання про

перегляд усієї системи міжнародної безпеки.

Вона породила абсолютно нову ситуацію в світі,

ставши початком епохи змін не тільки у зов�

нішній політиці Росії, а й усіх провідних країн

світу, світової спільноти загалом» [1, с. 26]. 

Такий дискурс визначає як мету цієї роботи

аналіз і систематизацію причин війни та її на�

слідків для системи міжнародних відносин на

основі порівняльного аналізу підходів вітчизня�

них і зарубіжних дослідників, політиків і жур�

налістів.

Передісторія конфлікту була пов’язана насам�

перед з внутрішніми суперечностями в Грузії —

«маленькій імперії», за виразом А. Сахарова.

У 1992 р. Грузія, прагнучи зберегти в своїх межах

Південну Осетію і Абхазію, ввела туди війська,

що викликало озброєні зіткнення. І якщо в Пів�

денній Осетії конфлікт був «заморожений», то

в Абхазії в 1992–1994 рр. відбулися криваві події.

У результаті Південна Осетія і Абхазія «фактич�

но стали невизнаними політичними утворення�

ми, що перебувають під охороною миротворчих

сил СНД… Росія як один із гарантів мирного

процесу до серпня 2008 р. визнавала принцип

територіальної цілісності Грузії» [2, с. 9]. На хід

подій вплинуло визнання в лютому 2008 р. дер�

жавами Заходу незалежності Косова, не зважа�

ючи на протести Росії, і обіцянка, яка була дана

Грузії і Україні на самміті НАТО у квітні 2008 р.

про вступ до блоку в майбутньому.

Президент Грузії М. Саакашвілі проводив

курс «реінтеграції» Південної Осетії і Абхазії.

У ніч з 7 на 8 серпня 2008 р. Грузія вчинила озброє�

ний напад на Південну Осетію, в ході якого за�

гинули десятки російських миротворців і сотні

мирних жителів, в переважній більшості ро�

сійських громадян. М. Саакашвілі, проте, ого�

лосив: «Широкомасштабна військова агресія

здійснюється проти Грузії. За минулі хвилини

і години Росія бомбордувала нашу територію і на�

ші міста. Це може бути охарактеризовано тільки

як класична міжнародна агресія» [3]. 

До Південної Осетії були введені російські

війська, які відкинули грузинську армію, увійшли

на територію Грузії і зруйнували її військову

інфраструктуру. Президент Росії Д. Медведєв

заявив: «У ніч з 7�го на 8 серпня Грузія зробила

агресивну військову акцію, спрямовану перш за

все проти населення Південної Осетії і розта�

шованої в цій зоні нашої миротворчої бригади...

Росія історично є гарантом безпеки народів

Кавказу. Це наша місія і наш борг. Ми ніколи не

були і не будемо у цьому регіоні пасивними

спостерігачами.

Я заявляв відносно грузинського керівницт�

ва, яке розв’язало агресивні дії, що ми застосо�

вуємо тактику примушення до миру відповідно

до Статуту Організації Об’єднаних Націй. Вва�

жаємо таку тактику абсолютно ефективною і єди�

но можливою» [4].

У ході конфлікту до Чорного моря увійшли

кораблі ВМС США. Керівники країн ЄС, на�

самперед Франції і ФРН, виступили посередни�

ками в припиненні війни. Між сторонами була

підписана відповідна угода. 26 серпня 2008 р.
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була проголошена незалежність Південної Осе�

тії і Абхазії, яку визнала Росія.

Причини цих подій по�різному оцінюються

в дослідженнях, відображаючи геополітичні

наміри акторів, які діють у Причорномор’ї. Гру�

зинська сторона і багато які ЗМІ і представники

наукових і політичних кіл Заходу, передусім —

британські й американські, представляли сторони

конфлікту так: Росія — авторитарний агресор,

Грузія — демократична жертва. З. Бжезинський,

зокрема, відзначив, що «російську агресію»

проти Грузії не слід розглядати як якийсь ізольо�

ваний інцидент, оскільки російське керівництво

взагалі не сприймає пострадянську реальність,

а «незалежні демократії, такі як Грузія і Україна,

є для путінського режиму не просто історичними

аномаліями, а ще й становляють пряму політич�

ну загрозу». На його думку, «ставки високі. Під

загрозою стоїть незалежність пострадянських

країн. Росія, здається, вірна ідеї створення чо�

гось на зразок наднаціонального співтоварист�

ва, яке б керувалося з Кремля і включало

більшість із радянських територій. Така позиція

віддзеркалюється в інтенсивних націоналістич�

них настроях, які нині поширені серед російсь�

кої еліти» [5]. «Жодна серйозна особа не може

тепер сумніватися в рішучості Росії відновити

своє домінування над тим, що й досі називається

«пострадянський простір», — зазначав британсь�

кий дослідник Дж. Шерр, підкреслюючи, що

«війна між Росією і Грузією шокує і є також за�

грозою для всього Чорноморського регіону» [6].

«Захоплення Осетії — лише один із етапів опера�

ції Росії по відновленню панування на Кавказі

і ослабленню Америки», — стверджував в «Таймс»

С. Монтефіоре, підкреслюючи, що «війна стала

тріумфом грубої сили в міжнародних відноси�

нах і небезпечним прецедентом у світовій прак�

тиці» [7]. Представники багатьох європейських

ЗМІ і політичних кіл закликали «покарати Ро�

сію і розірвати домовленості по ключових нап�

рямах російський�європейських угод останніх

років» [11].

У цьому ж дусі висловлювалися деякі пред�

ставники наукових і політичних кіл України.

Директор Центру глобальних і регіональних до�

сліджень при Національному університеті

«Києво�Могилянська Академія» Ю. Щербак,

зокрема, зауважив, що здійснилася матеріалізація

доктрини Путіна, політико�юридичною осно�

вою чого є Косово, і підкреслив, що саме Косо�

во стало тим прецедентом, який використо�

вується наразі для того, щоб на євразійському

просторі затвердити нову модель ліквідації низ�

ки міжнародних домовленостей, що перемогла

Realpolitik, і йдеться про грубе порушення до�

мовленостей та державного суверенітету [8]. Як

геополітичні цілі війни ним відзначалися пере�

хоплення нафтогазових коридорів на території

Грузії і ліквідація режиму Саакашвілі.

Обстоюючи концепцію «російської війни

проти Грузії», А. Ілларіонов — колишній радник

президента В. Путіна, а нині — рішучий критик

російського режиму і старший науковий співро�

бітник Інституту Катона (США), і один з авто�

рів книги «Серпневі гармати 2008�го. Російська

війна в Грузії», відзначав, що причинами дій ро�

сійського керівництва були легалізація власності

силових відомств, яка була отримана в резуль�

таті так званої абхазької або «санаторної війни»;

геополітичне положення Грузії, що є «своєрідною

шийкою гігантської пляшки паливно�енерге�

тичних ресурсів, зосереджених в Середній Азії

і Каспійському басейні»; а також те, що Саака�

швілі створював іншу модель держави, яка «по�

казує, що для країни і суспільства з культурою,

близькою до російської, виявляється, можлива

не тільки авторитарна влада, не тільки центра�

лізована економіка, не тільки всеосяжна ко�

рупція, але й абсолютно інша альтернатива: де�

мократичне суспільне життя, вільна економіка

і радикальне скорочення корупції» [9]. У межах

цього напряму директор Українського інституту

глобальних стратегій В. Карасьов причини цих

подій убачив у певній диференціації пострадянсь�

кого простору після «кольорових революцій»

і формуванні постреволюційних режимів. Нові

країни почали створювати нові державні систе�

ми, перейшовши з пост�Біловезького етапу

умовної державності на інший етап [8]. На цьо�

му шляху нові держави зіткнулися з вибором: або

створити асиметричні федерації, або перейти до

справжньої консолідації національного буття —

це, власне, і стало фундаментальною основою

конфлікту. Грузія прагнула перейти від стану

малої імперії до стану територіально цілісної, ін�

тегрованої держави. Це використовувала Росія,

яка побоювалася, що формування нових міцних

націй на постімперському просторі розмиватиме

його, формуючи нові регіональні конфігурації,

і що вона ризикує втратити пояс напівдержав —

буферних зон, які вона завжди розглядала як

пояс безпеки [8].

У деяких публікаціях, при збереженні загаль�

ної тональності «російської війни проти Грузії»,

акцентувалася увага на «помилці» грузинського

президента: «Цілі Кремля були цілком очевидні,

тому, пославши грузинські війська у відповідь

на дрібні безчинства сепаратистів із Південної

Осетії обстріляти і узяти штурмом столицю

провінції, що відкололася, президент Грузії —

ярий націоналіст Михайло Саакашвілі — зро�

бив грубу і сумну помилку. Саакашвілі мав був

розуміти, що Кремль шукає саме такого приводу,
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аби покарати його за спроби добитися вступу Гру�

зії до військового альянсу НАТО. В результаті

він не просто потрапив у розставлену Росією

пастку, а й кинувся в неї на відчай душі» [10]. 

Згідно з іншою позицією, озброєний конфлікт

був «війною через посередника», в ході якої

Грузія, за підтримки і «від імені» США, здійсни�

ла агресію, якій протистояла Росія [12]. Індійсь�

кий дипломат М. Бхадракумар, зокрема, зазна�

чив: «Головна ідея, що стоїть позаду заворушень

на Південному Кавказі, полягає в тому, що

США повинні взяти під контроль Грузію, через

яку проходить трубопровід» [13]. А палестинсь�

кий політолог Р. Баруда підкреслив: «Абсолют�

но очевидно, що грузинський лідер чудово

усвідомлював: отримати військову перемогу над

Росією неможливо. Проте, розв’язавши агресію

проти маленької провінції через те, що, за його

словами, у нього лопнуло терпіння, Саакашвілі

діяв за сценарієм інших авторів. Війна, за їхніми

розрахунками, повинна була перевірити рішучість

і готовність до дії Росії та її нового президента

Дмитра Медведєва. Якби Росія завагалася, то це

б зайвий раз продемонструвало слабкість або

відсутність політичної і військової рішучості

Москви. А це, у свою чергу, підштовхнуло б до

нових, подібних до експерименту з Саакашвілі,

авантюрам. Якщо ж відповідь Росії була б дуже

різкою, то це викликало б галас з приводу «ге�

ноциду» і «військових злочинів» і могло бути

використане для того, щоб спонукати слабких

сусідів Росії шукати захисту у НАТО» [14].

«Енергетичні» причини конфлікту відмічає і ди�

ректор російського Інституту проблем глобалі�

зації М. Делягін, указуючи, що «судячи по діях

Михайла Саакашвілі, він не просто мав гарантії

політичної й інформаційної підтримки, надані

йому Заходом на дуже високому рівні, але й те,

що якісь люди, перевищивши свої повноваження,

дали йому гарантії і військової підтримки, і не�

втручання Росії». Причину подібною підтримки

Грузії Заходом він убачає у вельми прагматично�

му інтересі: «Є стратегічне завдання — газ Се�

редньої Азії повинен йти до Європи в обхід

Росії. Але в Закавказзі в обхід Росії він може йти

тільки по території Азербайджану і Грузії. Зна�

чить, потрібно мінімізувати вплив Росії на ці

країни». Таку позицію поділяє і керівник Цент�

ру енергетичної політики Інституту Європи

РАН О. Хатун, який відзначав, що, «зрештою,

американці введуть невелику кількість військ,

прикриють газопроводи, а газ і нафта продовжу�

ватимуть перекачуватися. Це війна за енергетичні

ресурси, і вона пройшла тільки першу фазу» [15].

Прихильники третьої точки зору на причини

війни акцентують увагу на «самостійній грі»

М. Саакашвілі, його спробі «повернути собі під�

тримку співвітчизників, розв’язавши війну в Пів�

денній Осетії». Кремль, зазначає німецький

дослідник П. Шульце, не прагнув до розв’язу�

вання конфлікту, але залюбки використовував

можливість продемонструвати своє бажання

покарати грузинського президента за його ан�

тиросійську політику, а також мав намір позна�

чити перед США зону своїх інтересів в СНД —

території від Балтійського моря до району між

Чорним і Каспійським морями — «Zwischen�

europa» («Межєвроп’є») [16]. Вашингтон, на його

думку, «чудово знав про підготовку Грузії і Росії

до війни, а Москва чекала лише першого удару

з боку Тбілісі». Позиція США зумовлювалася

безпрограшністю ситуації для Саакашвілі,

оскільки конфлікт не зачіпав «спокійні» регіони

Грузії, опозиція відмовилася від гострої критики

його дій, західні ЗМІ дістали можливість предс�

тавити Грузію форпостом демократії в морі ав�

торитарних режимів, а питання з Південною

Осетією і Абхазією, що здавалося раніше не�

розв’язним, так чи інакше отримувало вирішен�

ня, що, зрештою, відкривало дорогу до НАТО

для Грузії і України.

Російський дослідник Л. Перепьолкін також

стверджує, що «власті США мали інформацію про

можливий напад. Разом з тим американці не

хотіли прямого озброєного конфлікту з РФ, але

вони не могли впустити добру нагоду поставити

росіян «на місце». Можна думати, що амери�

канські політики зуміли створити у М. Саака�

швілі враження про їхню заклопотаність тери�

торіальною цілісністю Грузії, нічого конкретно

не обіцяючи» [2, с. 14]. На думку Л. Перепьол�

кіна, цілі грузинського президента полягали

в тому, щоб за сприятливих обставин окупувати

Південну Осетію і Абхазію; привернути увагу

світової громадськості до питання про територі�

альну цілісність Грузії; прискорити процес всту�

пу до НАТО з тим, щоб при її допомозі відновити

свою територіальну цілісність. Відомий українсь�

кий політик Д. Табачник також підкреслював, що

не «можна погодитись із поширеною думкою, що

цхінвалську авантюру Саакашвілі розпочав по

вказівці з Білого дому… Для США була вкрай ви�

гідною ситуація з постійно підтримуваним Са�

акашвілі чинником напруженості на уразливому

південному фланзі Росії і використанням Грузії як

антиросійського передпілля і джерела дестабіліза�

ції на Кавказі. Але ніщо більше так не суперечило

інтересам глобальної імперії, як «бліцкріг» гру�

зинського президента». Він «вирішив перейти

Рубікон без санкції керівництва (хоча, напевно,

заручившись «добром» групи Маккейна, для якої

важливі не довготривалі плани, а нагнітання ан�

тиросійських настроїв перед виборами), розсу�

дивши, що переможців не судять» [17].
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Деякі дослідники вважають, що напад Грузії

на Південну Осетію був несподіваним для США.

«Весь світ задається питанням: заради чого Са�

акашвілі розв’язав цей конфлікт? — відзначав

шеф�редактор DW�RADIO «Німецької хвилі»

М. Шорич. — Схоже, що він вирішив узяти

США в заручники… Можна припустити, що Са�

акашвілі сподівався втягнути в конфлікт США,

виходячи з того, що Москва не зважиться на

пряму конфронтацію з Вашингтоном. Якщо при�

мхливий президент Грузії на це розраховував,

він жорстоко прорахувався… Росія скористалася

нападом Грузії на Осетію, щоб продемонструва�

ти всьому світу, що сьогодні коштує підтримка

США» [18].

Наслідки конфлікту розглядаються дослідни�

ками на різних рівнях. Реакція Росії продемонст�

рувала, що «Москва готова в широких масштабах

використовувати регулярні війська за межами

власних кордонів», і рішучі дії її сприяли тому,

що в населення Росії зросли антиамериканські

й антинатівські настрої [19]. При цьому наголо�

шується на відносній помірності російських дій,

які характеризуються, наприклад, арабським

публіцистом Х. аль�Хасаном, як «той мінімум,

на який могла піти одна з великих держав. Цими

кроками вона зовсім не змінила правил міжна�

родної політичної гри і не порушила новий сві�

товий порядок. Це мінімальна реакція Росії після

того, як Америка стала загравати з кавказьким

регіоном, облагодіявши режим Саакашвілі.

Попри швидку відповідь Росії, вона була вельми

обмеженою. Росія не захоплювала Тбілісі і не змі�

щувала проамериканський режим Саакашвілі,

хоча цілком могла це зробити. Росія просто збе�

регла свою гідність» [20].

Офіційне визнання Росією Південної Осетії

і Абхазії та розміщення на їх території військ

продемонструвало зацікавленість російської

політичної еліти в частковій ревізії результатів

розпаду радянської імперії [16]. Контроль над

цими територіями дає Росії важливі переваги:

транспортні комунікації для забезпечення руху

військ у Закавказзі і Вірменії; вихід у західні ра�

йони Грузії і коридор до центральної частини

Закавказзя; контроль над східною частиною Чор�

ного моря; скорочення кордону з Грузією; конт�

роль над Інгурською ГЕС; використання як

морських баз Сухумі і Очамчіри, радіолокацій�

ний контроль за територію Грузії, Азербайджа�

ну, Вірменії, а також півдня Росії; скорочення

шляхів до портів Туреччини; можливість викорис�

тання аеродромів в Гудаутє і Сухумі [21]. Проте

визнання Абхазії і Південної Осетії зачіпає про�

блему використання «подвійних стандартів»

у політиці як Заходу, так і Росії: «Якщо можна

визнавати Косово, чому не можна визнавати

Абхазію і Південну Осетію, але якщо визнавати,

то, як же Чечня, чому не можна визнати її неза�

лежність? Цим кроком Д. Медведєв відкриває

двері для інших сепаратистських регіонів — Чеч�

ні, Придністров’я, Нагірного Карабаху… Не

виключено і загострення відносин з Україною

з приводу російськомовного Криму і присутнос�

ті російського Чорноморського флоту на її тери�

торії» [11].

Наслідки конфлікту визначили нові парамет�

ри в Причорномор’ї. М. Бхадракумар відмічає:

«Нова геополітична реальність полягає в тому, що

з визнанням Росією Південної Осетії і Абхазії

Москва практично перекреслила все стратегію

США в Чорноморському регіоні, знищивши

плани зробити Чорне море ексклюзивним «озе�

ром НАТО». Та й плани розширення НАТО на

Кавказі зазнали поразки... Росія сьогодні отри�

мала фактичний контроль над двома крупними

портами Чорного моря — Сухумі і Поті. Навіть

якщо підтримуваний США режим Віктора

Ющенка в Україні створить перешкоди для ро�

сійського флоту, що базується в кримському пор�

ту Севастополь, ймовірно, Москва проігнорує

будь�яку українську тактику тиску — наразі флот

має доступ до альтернативних портів на Чорному

морі… Лють Вашингтона випливає з усвідомлен�

ня того, що його план гри ліквідувати, врешті�

решт, історичну роль Росії як «чорноморської

держави» був зроблений нездійсненною мрією.

Звичайно, без Чорноморського флоту Росія пере�

стала б бути військово�морською силою в Серед�

земному морі. А потім і російська присутність

на Близькому Сході була б знецінена. Амери�

канці справді мали амбітний план гри по відно�

шенню до Росії» [13].

Війна зумовила і певне перегруповування сил

на пострадянському просторі. Група дослідників

вважає, що війна підсилила позиції Росії, а інша

група, навпаки, акцентує негативні наслідки для

будь�яких проектів під її керівництвом. «Пів�

денна Осетія, — підкреслює Д. Табачник, — ста�

ла рубежем у зміні чинного світопорядку. Суть

змін, що відбулися, можна сформулювати, пе�

рефразувавши історичні слова державного

канцлера Росії князя Горчакова: Росія не зосе�

реджується, а зосередилася. План побудови гло�

бальної американської імперії з керованими

сателітами похований відтепер назавжди, що

зустрінуте з погано приховуваною радістю

навіть деякими натівськими союзниками США.

Росія показала, що в безповоротне минуле пі�

шла єльцинсько�козирєвська зовнішня політи�

ка «непротивлення злу насильством». Відтепер

і назавжди кожна спроба агресії і застосування

сили до будь�якої частини руськокультурного

світу присікатиметься Росією, що робить прин�
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ципово іншою існуючу геополітичну ситуацію»

[17]. Народний депутат України Л. Грач вважає,

що «кавказька трагедія поляризувала світ на ан�

тиросійську та проросійську позиції. З одного

боку, Анкара, охоча зберегти статус�кво на Кав�

казі: план Союзу Співпраці і Безпеки Кавказу

запропонований прем’єр�міністром Туреччини,

який несподівано прилітає до Москви. Туреччина

закриває Босфор для американських кораблів.

Дружня для Росії позиція Словаччини, Чехії,

нейтралітет Німеччини, Франції. Не висловлю�

ють захоплення по відношенню до грузинської

агресії в Болгарії, Сербії, Греції, не позначають

підтримки грузинам у Казахстані, що перекрив

для Грузії нафтовий кран. Стоять на стороні Росії

Азербайджан, Вірменія. Не аплодують грузинам

в Китаї, Білорусії, Узбекистані. Завідомо солідар�

ні з Росією Куба, низка країн Латинської Аме�

рики. Проте цьому активу Росії протистоять блок

НАТО, велика частина країн Євросоюзу» [12].

Характеризуючи висновки з подій, що відбу�

лися, з інших позицій, президент В. Ющенко

наголошив, що національний суверенітет Ук�

раїни можна забезпечити тільки єдиним спосо�

бом — дрейфом України до системи колективної

безпеки [22]. Ю. Щербак стверджує, що події на

Південному Кавказі означають кінець СНД,

оскільки відбулася перша війна між двома її краї�

нами�членами [8]. Радник прем’єр�міністра Ук�

раїни А. Медведєв відмітив, що Росія подолала

психологічний бар’єр, за яким вона, безумовно,

вважає себе в праві у будь�який момент здійсни�

ти агресію проти України, і що російська війсь�

кова загроза сьогодні стає однією з основних

загроз національній безпеці України [8].

На глобальному рівні кавказький конфлікт

продемонстрував геополітичні можливості трьох

основних гравців — США, Росії і ЄС. У зв’язку

з цим заступник директора Інституту США і Ка�

нади РАН В. Кременюк підкреслив: «Конфлікт

на Кавказі говорить про те, що нині склалася

ситуація гострого суперництва між США і Росією

за пострадянський простір. Росія все ще сподіва�

ється покласти край розширенню американсь�

кого впливу… І зараз настав такий момент, що

або Росія і США прийдуть до нових правил…, або

це не вийде. Тоді пострадянський простір, і особ�

ливо Україна і Грузія, стануть джерелом зіткнення

між США і Росією… У цьому випадку можлива

військово�політична криза» [23]. Тому сумарний

підсумок для Росії може бути підведений слова�

ми Р. Баруди: «Росія розриватиме проамерикансь�

ке кільце з колишніх радянських республік, яке

загрожує підірвати її вплив в Євразії» [14].

Конфлікт позначився і на позиціях ЄС, який

«проявив себе дуже серйозно, можна навіть ска�

зати, що це була перша за багато років політич�

на акція, в якій ЄС діяв єдиним фронтом» [24].

Тому Х. аль�Хасан підкреслює: «Те, що відбуло�

ся на Кавказі, неможливо зрозуміти в ізоляції

від нинішньої міжнародної ситуації, що склала�

ся, зокрема, після окупації Іраку та зміни його

режиму. Виникла гостра суперечність між США

і Європою, яка виступила проти американського

іракського проекту. Це зіткнення інтересів ви�

явилось і в тому, що значна частина європейців

відкинула плани США втягнути у НАТО Грузію

і Україну... Напад Саакашвілі на Південну Осетію

за допомоги США став очевидною провока�

цією, спрямованою проти Росії. США в що б те

не стало хотіли втягнути в конфлікт Європу, мож�

ливо, навіть ввести проти Росії санкції, від яких

насамперед постраждали б самі європейці. Але

зробити це не вдалося завдяки плану врегулюван�

ня, розробленому президентами Медведєвим

і Саркозі» [20]. Врешті�решт, ЄС «добився сер�

йозного успіху в плані зміцнення свого впливу

і репутації. Якщо врахувати спочатку вкрай

слабкі позиції ЄС у цьому регіоні, то його роль

у розв’язанні конфлікту виявилася достатньо

великою» [16].

Максимально проблемними виявилися під�

сумки війни для США. Дослідник П. Сондерс

зазначив, що «грузинський лідер дозволив Моск�

ві досить чітко продемонструвати межі амери�

канських інтересів в країнах, що безпосередньо

прилягають до кордонів Росії» [25]. Ці оцінки

збіглися з думкою багатьох європейських дослід�

ників про те, що події показали безсилля далеких

США у вирішенні конкретної проблеми свого

союзника з числа «нових незалежних держав».

Ф. Біанчері вважає: «Криза, розпочата президен�

том Грузії Саакашвілі... є першою помітною озна�

кою падіння «Доларової стіни», яка захищала

могутність США з 1945 р. — стіни, межі якої іс�

тотно розширилися з падінням іншої — «Бер�

лінської стіни» (яка захищала СРСР)... Що не

викликає сумнівів, так це те, що такі політики,

як Саакашвілі і його колеги з України та інших

колишніх радянських республік, повірили в те,

що вітер історії відтепер дме в їх бік і що коруп�

ційної сили долара достатньо, щоб змінити ре�

альність…» [11]. «Проявивши активність у ході

підготовки до конфлікту, — писав П. Шульце, —

Буш і його адміністрація опинилися майже пов�

ністю виключені з процесу його врегулювання…

Будучи значною мірою відповідальними за

розв’язування конфлікту, США не змогли стати

партнером в пошуку шляхів вирішення пробле�

ми» [16]. У ширшому плані «США реально сти�

каються з ситуацією «надрозширення», за якої

ресурсів впливу починає не вистачати для управ�

ління процесами у віддалених регіонах (Грузія —

це перший з американських союзників, який
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зазнав військової поразки після закінчення хо�

лодної війни)» [26]. Тому, вважає Р. Баруда, США

«робитимуть все, що в їхніх силах, аби підігріва�

ти напруженість в регіоні, а то й провокувати

там військові дії. Бо без такого забезпечення ні

протиракетний щит, ні запаси в 270 млрд ба�

релів нафти в Каспійському басейні, на які Ва�

шингтон поклав око, не принесуть йому шука�

них дивідендів» [14].

Зрештою, як відмічає італійський дослідник

Т. Граціані, у міжнародній політиці дедалі більше

відновлюється принцип сили, а не законності;

грузинська кампанія остаточно поховала одно�

полярність, базовану на одноосібному лідерстві

США, і показала ефективність нової геополі�

тичної системи, що будується навколо різних

полюсів на окремих континентах, — багатопо�

лярного світу; а убуваюча гегемонія США, мож�

ливо, ще небезпечніша для міжнародної стабіль�

ності через свою хиткість і уразливість [27].

Порівняльний аналіз причин війни на Кав�

казі демонструє кристалізацію трьох підходів:

«війна Росії» в цілях часткового відновлення

імперського простору; «війна США через посе�

редника» — Грузію для закріплення в регіоні;

«війна Саакашвілі» для стабілізації режиму. При

цьому проблемою подальших досліджень висту�

пають різні, деколи полярні оцінки зацікавле�

ності США у військовому конфлікті. Всі три під�

ходи акцентують «енергетичні причини» війни,

пов’язані з контролем над енергоресурсами

Каспію та Центральної Азії.

Найважливішим підсумком війни стала де�

монстрація збільшених можливостей і рішучос�

ті керівництва Росії по забезпеченню своїх інте�

ресів, зокрема й військовими засобами. Події

засвідчили посилення ролі Європейського сою�

зу в Чорноморському регіоні, який виступив як

посередник між Росією і Грузією. Водночас ви�

дається, що первинні оцінки наслідків конфлік�

ту максималізовували його вплив на систему

міжнародних відносин. Зрештою війна на Кав�

казі показала посилення конкуренції між

Росією, США і ЄС за вплив на пострадянсько�

му просторі, найважливішим сегментом якого

виступають причорноморські країни, що, по

суті, дає змогу прогнозувати зростання уваги до

Чорноморського регіону.
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У статті здійснено дослідження відносин між
країнами Близького Сходу та Сполученими Штата!
ми з приводу нафтових відносин. Проаналізовано
вплив США на країн!виробників нафти та визначе!
но загальносвітові тенденції, які прослідковуються
на сучасній геополітичній мапі світу. Визначено,
що країни і території, в яких знаходять нафтога!
зові ресурси, потрапляють у зону «життєво важ!
ливих інтересів» США.

Ключові слова: безпека держави, національна

безпека, енергетична безпека, «життєво важливі

інтереси».

В статье осуществлено исследование отношений
между странами Ближнего Востока и Соединен!
ными Штатами по поводу нефтяных отношений.
Проанализировано влияние США на страны!про!
изводители нефти и определены общемировые
тенденции, которые прослеживаются на совре!
менной геополитической карте мира. Определено,
что страны и территории, в которых находят
нефтегазовые ресурсы, попадают в зону «жизнен!
но важных интересов» США.

Ключевые слова: безопасность страны, наци�

ональная безопасность, энергетическая безопас�

ность, жизненно важные интересы.

The reseach was made in relations of Middle East
countries and the USA concerning oil relations.
Analyzed is the USA influence on oil producing coun!
tries and identified are global tendencies wich are
observed on modern geopolitical map of the world. It is
identified that countries and territories with oil and gas
resources come to the zone of vital US interests.

Key words: state security, national security, ener�

gy security, vitally interests.

Постановка проблеми. Боротьба за нафтові ре�

сурси точилася протягом усього ХХ ст., а у ХХІ ст.

дані суперечки між країнами, особливо високо

розвинутими, які споживають найбільше енер�

гетичних ресурсів, загострилися до небачених

масштабів. Провідні споживачі цих ресурсів

усілякими шляхами зосереджували свою увагу

на державах, у яких знаходили вуглеводневі

поклади, насамперед нафти і газу, та мирним чи

військовим втручанням намагалися взяти участь

у видобутку й розподілі даної сировини. Сполу�

чені Штати навіть проголосили територію країн

Перської затоки зоною «життєво важливих

інтересів» США. Надалі країни, які мали такі

природні багатства і не могли самостійно роз�

поряджатися своїми ресурсами (чи то через не�

достатність науково�технічного оснащення, чи

то з політичних причин тощо), підпадали під

вплив провідних країн світу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Протягом ХХ ст.,

у зв’язку з важливістю значення нафтового ре�

сурсу в міжнародній політиці, названій проблемі

присвячено значну кількість праць. Найвідомі�

шими є публікації Е. Лорана, М. Сіменса,

Д. Ергіна та ін [3].

На відміну від західних учених, які зосере�

джують свою увагу на питаннях гарантування

енергетичної безпеки в контексті економічної,

українські та російські дослідники приділяють

увагу загальнотеоретичним аспектам енерге�

тичної безпеки держави.

Серед праць вітчизняних авторів, які займа�

ються нафтогазовими міжнародними відноси�

нами, треба відзначити роботи В. Саприкіна,

М. Гончара, А. Шецова, І. Діяка, О. Коппель та

ін. [4].

Метою даної роботи є дослідження методів

впливу провідних держав світу, наприклад

США, на ті країни, які володіють нафтовою си�

ровиною, а також визначення загальносвітових

тенденцій, які прослідковуються на сучасній ге�

ополітичній мапі світу. 

Поняття «безпека держави» в сучасному світі

має досить широкий контекст, оскільки, гово�

рячи про національну безпеку однієї держави,

ми не можемо відкидати ставлення інших дер�

жав до цього аспекту, а з сучасною інтеграцією

суспільства небезпека однієї держави, як прави�

ло, спричиняє економічні, політичні, енергетичні

коливання та потрясіння всього цивілізованого

світу. Існує також нероздільність понять і тісний

взаємозв’язок між національною, регіональною

та міжнародною безпеками. Якщо раніше понят�

тя безпеки розглядалось головним чином у війсь�

ково�політичному вимірі, то в наш час воно

визначається широким комплексом економіч�

них, соціальних, політичних, інформаційних,

енергетичних чинників, без урахування яких
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неможливе утворення системи збереження ми�

ру, оскільки нестабільність одного з указаних

чинників може призвести до військового про�

тистояння між суверенними державами.

Сьогодні поняття безпеки, як таке, виходить

за національні межі і стає дедалі вагомішою про�

блемою загальнолюдського значення.

До трьох традиційних складових стійкого

розвитку сучасного суспільства — економічного

процвітання, соціального та екологічного доб�

робуту — наразі додалася енергетична безпека.

Для протидії загрозам енергетичної безпеки, що

підривають основи розвитку, необхідно вироби�

ти і послідовно проводити в життя узгоджені на

міждержавному рівні заходи антикризової енер�

гетичної політики.

Питання енергетичної безпеки виникло на�

передодні Першої світової війни, коли керівник

Адміралтейства Великої Британії Уїнстон Чер�

чілль прийняв історичне рішення: замінити вугіл�

ля нафтою яко паливо для пароплавів Британсь�

ких ВМС. Він мав на меті зробити британський

флот швидкохідним за німецький, адже це б на�

дало змогу успішніше протистояти військовій

силі Німеччини, яка на той час дуже швидко на�

рощувала свою військову силу. Але вказана заміна

також означала, що віднині Королівські ВМС

мають розраховувати не на вугілля, яке видобу�

валось в Уельсі, а на ненадійні поставки нафти

з Персії. Таким чином енергетична безпека пе�

ретворилася на питання державної стратегії [3]. 

І сьогодні світова економіка залежить від наф�

ти більше, ніж від будь�якого іншого продукту. Це

позначилось не тільки на розвитку міжнародних

економічних відносин, а й на світовій політиці

загалом. «Політика і нафта неподільні. Одна тісно

пов’язана з іншою скрізь у світі» — підкреслю�

вав американський учений І. Едмонде [8, с. 22].

Наприкінці 20�х — на початку 30�х років ХХ ст.

американські компанії знайшли запаси нафти

на території Бахрейну і Кувейту. Однак панівні

позиції у цій галузі зберігалися за Великобри�

танією. У 1939 р. вона контролювала 73% наф�

тових запасів затоки. Після закінчення Другої

світової війни її частина скоротилася до 49%,

а частка США зросла до 44%. Після повалення

режиму Мосаддика в Ірані за допомоги амери�

канських спецслужб у 1953 році частка Великої

Британії скоротилася до 20%, тоді як США вже

контролювали 54% запасів регіону [4, с. 15].

Із часу виявлення у Перській затоці нафто�

вих родовищ, вони відразу ж стали об’єктом

інтересів США, оскільки змогли б забезпечити

потреби індустріального розвитку Сполучених

Штатів. Відтоді США всілякими засобами нама�

галися (і намагаються) отримати вільний доступ

до рідкого палива Перської затоки.

Після Другої світової війни нафта стала най�

важливішою статтею світової торгівлі, а нафто�

ва промисловість — найбільшою у світі.

Перська затока — одна з найболючиших точок

планети. Усе, що пов’язано з нею, будь�то масово�

багатопланове проникнення імперіалістичних

держав, внутрішня зміна у державах регіону чи

прикордонні суперечки, — усе це викликає інте�

рес, а часто�густо й хвилювання в усьому світі.

У міжвоєнний період активізувалося проник�

нення в регіон американських нафтових моно�

полій. США зміцнили зв’язки з державами За�

токи під час Другої світової війни. Саудівська

Аравія, наприклад, одержувала допомогу по ленд�

лізу як держава, безпека якої була визначена як

«життєво важлива» для Сполучених Штатів Аме�

рики [4, с. 91].

Відповідно до проголошеної наприкінці

60�х років доктрини Ніксона, передбачалося

більш активне використання ресурсів амери�

канських західних союзників і країн, що стали

незалежними, в забезпеченні регіональної без�

пеки. Основні принципи доктрини Ніксона ді�

стали своє практичне втілення в політиці США

в районі Перської затоки. Після того як Велика

Британія залишила Перську затоку, там утвори�

лася низка нових держав, з якими США встано�

вили дипломатичні відносини.

Таким чином, інтереси США у країнах Персь�

кої затоки, а точніше — в країнах, які володіли

енергетичними ресурсами, для забезпечення

економіки США залишалися незмінними. Еко�

номічні інтереси Сполучених Штатів пов’язані

з наявністю у цій зоні унікальних родовищ наф�

ти, собівартість видобутку якої — одна з най�

нижчих у світі, а також з прагненням забезпечити

рециркуляцію нафтодоларів у західну, передусім

американську, економіку. Потрібно також вра�

ховувати, що рідке паливо розглядалось амери�

канськими правлячими колами як важливий

військово�стратегічний чинник, оскільки воно

використовувалось їхніми збройними силами за

кордоном, задовольняючи близько 80% потреб

НАТО. Розширюючи економічні зв’язки з краї�

нами регіону, США переслідували мету забезпе�

чення доступу до нафти на вигідних для амери�

канського капіталу умовах.

На початку 70�х років між Сполученими

Штатами, Великою Британією і Іраном було до�

сягнуто домовленості по таких пунктах, як за�

безпечення вільного доступу до нафти Перської

затоки; для забезпечення доступу до нафти не�

обхідна була політична стабільність, базована на

консервативній державній ідеології [4, с. 298].

Як бачимо, ідея забезпечення стабільності

у Перському регіоні для Сполучених штатів має

підґрунтя можливості вільного доступу до наф�

тових родовищ.
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Коли під час ІV арабо�ізраїльської війни

у жовтні 1973 р. нафтовидобувні арабські країни

ввели ембарго на постачання нафти в США

і Голландію, ефективно застосувавши нафтову

зброю, а також підвищили ціни на рідке паливо,

то 21 листопада 1973 р. на прес�конференції

Г. Кіссинжер заявив: якщо ембарго не буде зня�

то, США «вимушені будуть розглянути контрза�

ходи». З подібними заявами виступив і міністр

оборони США Дж. Шлессинджер. Саме в цей

період було поставлене питання про можливість

створення військ спеціального призначення для

використання за кордоном у разі загрози амери�

канським інтересам. У серпні 1973 р. у Каліфор�

нії вперше за довгий період були проведені

військові вчення в умовах пустелі, мета яких —

розроблення планів по захопленню нафтових

родовищ, а у жовтні 1974 р. перша піхотна дивізія

армії США провела спеціальні навчання у штаті

Канзас, що були частиною «Великої червоної

операції проти Нефтляндії», в ході час яких

відпрацьовувалися оперативні дії десантних

підрозділів [9, с. 163].

Арабські дослідження засвідчили, що прези�

дент США Р. Ніксон і держсекретар Г. Киссинд�

жер розглядали можливість окупації нафтопро�

мислів Саудівської Аравії для забезпечення

безперебійного постачання рідкого палива.

З тієї позиції, що Західна Європа і Японія, як

і раніше, залежать від Сполучених Штатів в пи�

таннях безпеки, на початку 1975 р. у наукових

колах США розгорнулася дискусія про можли�

вість використання військової сили для захоплен�

ня нафтових родовищ, оскільки доступ до нафти

був складовою частиною забезпечення безпеки

Старого світу та Японії. Великою популярністю

на той час користувалися ідеї радника президен�

та США У. Леві стосовно того, що нафта є «між�

народною сировиною» і вона має належати про�

мислово�розвинутим країнам [9, с. 164].

Як зауважував міністр закордонних справ

СРСР А. Громико, Перська затока оголошена

сферою «життєво важливих інтересів» США.

А якщо так, то це означає, що віднині в ній без�

перешкодно повинні працювати американські

монополії, нібито мова йде про Техас чи Флори�

ду. При цьому в Америці не згадують про законні

інтереси справжніх хазяїв природних багатств.

В основі концепції «життєвих інтересів» лежить

захист реальних і потенційних прибутків, які

охороняються всією міццю політичних, еконо�

мічних та військових засобів [2, с. 30].

У травні 1981 р. журнал Міністерства оборони

США «Армд Форсиз Джорнел» повідомив, що

Пентагон розробив і направив у конгрес спе�

ціальну таємну доповідь, де розкривалася розроб�

лена на вісім років програма різкого збільшення

можливостей Збройних сил США з розміщенням

у районі Близького Сходу значних контингентів

військовослужбовців та військового споряджен�

ня. За попередніми підрахунками, реалізація цієї

програми мала обійтися у 30 млрд дол. [8, с. 174].

«У боротьбі за залишки нафти та газу, — пи�

сав президент Академії наук СРСР, академік

О. П. Александров, західні держави намагати�

муться застосувати всі засоби впливу, аж до

використання зброї проти держав�власників

нафти. Підготовка до цього відбувається вже за�

раз. З іншого боку, власники запасів нафти та

газу намагаються своє головне національне ба�

гатство розтягнути на більш тривалий термін

і отримати більшу частку прибутку від продажу

нафти та газу». Боротьба за нафту та газ у Персь�

кій затоці стала набувати нових форм.

З приходом адміністрації Рейгана ситуація не

змінилася. У червні 1987 р. міністр оборони США

К. Уайнбергер заявив, що основні цілі політики

США в регіоні Перської затоки, що підтверджу�

ються протягом останніх чотирьох десятиріч

усіма президентами США, — як демократами, так

і республіканцями, зводяться до того, як: запо�

бігання радянському проникненню в регіон; га�

рантія стабільності світового доступу до нафти;

доступ до нафтових ресурсів Затоки, порушення

якого серйозно позначиться на нафтовому рин�

ку вільного світу. Таким чином, забезпечення

політичної стабільності випливає з умов забез�

печення вільного доступу до нафти. У жовтні

1989 р. президент Рейган указав, що «доступ до

нафти в Перській затоці і безпека дружніх дер�

жав регіону життєво важливі для національної

безпеки США. Отже, США зберігають зобов’я�

зання по захисту своїх життєво важливих інте�

ресів в регіоні, у разі потреби навіть викорис�

товуючи для цього військову силу». Рейган

підкреслював, що США підтримують індивіду�

альні і колективні зусилля держав регіону в га�

лузі безпеки, що дає їм можливість відігравати

активнішу роль у забезпеченні регіональної без�

пеки і тим самим уникати військового втручан�

ня США [4, с. 306].

На початковому етапі Кувейтської кризи зас�

тупник помічника державного секретаря США

у справах Близького Сходу і Південної Азії, ко�

лишній посол в ОАЕ М. Стернер констатував:

«Двічі за останні чотири роки США вимушені

були направити свої збройні сили в Перську за�

току для захисту своїх життєвих інтересів. Тіль�

ки одне це вже свідчить про унікальне значення

регіону. А колишній президент США Р. Ніксон

прямо заявив: «Війна йде не за демократією,

оскільки відновлення влади кувейтських емірів,

навіть за наявності сильної уяви, не можна на�

звати битвою за права людини. Війна йде за

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

96



економічні інтереси США і соромитися цього

абсолютно не треба [7, с. 5].

Цікаво, що саме нафта стала причиною

війни на Близькому Сході між Іраком та Кувей�

том у 1990 р. До того ж, дана війна була спрово�

кована самим Кувейтом, який за допомогою

французьких спеціалістів почав бурувати на

кордоні з Іраком свердловини та качати через

них собі нафту, що містилася під територією

Іраку. Цим самим Кувейт під тиском США

збільшив видобуток нафти, що призвело до спа�

ду цін та, відповідно, завдало удару по еконо�

мічних інтересах Іраку. 15 липня 1990 р. міністр

закордонних справ Іраку Тарик Азіз заявив, що

за період з 1980 по 1990 р. Кувейт перекачав

нафти на суму 2,4 млрд дол. з іракського нафто�

вого басейну в Румайлі. Такі дії Кувейту рівно�

значні «акту війни» стосовно Іраку, що спрямо�

вані на «приведення іракської економіки у стан

колапсу» [6, с. 412]. 

Ірак запропонував Кувейту просто ділитися

доходами від цієї нафти порівну або навіть 1:3

на користь Кувейту, але всі пропозиції були Ку�

вейтом відкинуті, що, врешті�решт, і призвело

до нападу Іраку на Кувейт, щоб «провчити»

сусіда [5].

Користуючись нагодою, США вирішили пе�

реглянути деякі аспекти щодо ставлення до дер�

жав Перської затоки, тим самим проводячи

політику на підтримання цього регіону у стані

воєнно�політичної напруженості. Така політика

дає можливість США розташовувати свої війсь�

кові контингенти у Саудівській Аравії та в ін�

ших державах регіону.

Із сучасних подій видно, що для доступу до

нафтових ресурсів за кордоном США та Вели�

кобританія застосовують військову силу. Елемен�

тарний приклад — окупація Іраку. Під гаслами

боротьби зі світовим тероризмом США та їх со�

юзники вторглися до Іраку, повалили правлячий

режим, але водночас не можна відкидати те, що

військова сила була застосована з метою захоп�

лення нафтових родовищ, адже вже нині на те�

риторії Іраку провадяться роботи з розбудови та

реконструкції нафтової промисловості [1, с. 20].

Потрібно визнати, що найбільшою загрозою

для держав, які володіють великими покладами

енергетичних ресурсів, а особливо країн Персь�

кої затоки, на сьогодні є держави — найбільші

споживачі цих ресурсів, а особливо США, а та�

кож їх політика по забезпеченню для себе най�

більш сприятливих умов для військової та полі�

тико�економічної співпраці.

По суті складається ситуація, згідно з якою

країни Перської затоки стають заручниками

з боку «дружніх» відносин свого «старшого» со�

юзника, де чітко окреслена тенденція відносин

не за принципом співпраці, а за принципом під�

порядкування, що забезпечує широкомасштабне

військове проникнення США у цей стратегіч�

ний нафтовидобувний регіон.

Висновки. Держави та території з великими

запасами енергетичних ресурсів перебувають

у колі економічних, політичних та міжнародних

протиріч. Більше того, країни з великим ресурс�

ним потенціалом, зокрема країни Перської за�

токи, через свою можливу військову слабкість

можуть опинитися у заручниках більш сильних

держав, які мають намір експлуатувати їх при�

родні родовища.

Висловлювання державних діячів та їхні дії

дають однозначне розуміння того, що конфлікт,

навіть регіональний, може розгорнутися у між�

народний із залученням провідних держав світу,

які під гаслами збереження миру, спокою та

стабільності в регіоні, захищатимуть свої власні

інтереси.
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Розглянуто проблеми стратегій політичної мо!
дернізації залежно від формування інформаційного
суспільства та забезпечення інформаційних тех!
нологій у Латинській Америці.

Ключові слова: інформаційне суспільство,

держава, глобалізація, реформи, національні

інтереси.

Рассмотрены проблемы стратегий политичес!
кой модернизации в зависимости от формирования
информационного общества и обеспечения инфор!
мационных технологий в Латинской Америке.

Ключевые слова: инфоромационное общест�

во, государство, глобализация, реформы, наци�

ональные интересы.

The article is about following aspects: political 
networks, communities methodological installations 
of the concept of political networks, positions futurolo!
gists concerning bipolar structure and changes, fea!
tures modern theories of modernization: crisis of the
paradigm by the example of the countries of Latin
Аmerica.

Key words: communities, paradigms, state, globa�

lisation, reforms, interest of nations.

Термін «інформаційне суспільство» на почат�

ку 60�х р. незалежно один від одного упровади�

ли Ф. Махлун (США) і Т. Умесі (Японія). Інший

відомий американський дослідник Д. Белл за�

пропонував концепцію «постіндустріального

суспільства». Наразі деякі автори використову�

ють поняття як синоніми і для цього є підстави

[1, с. 80].

Інформаційне суспільство принципово від�

різняється від індустріального. Змінюється фор�

ма організації виробництва, знижується ступінь

концентрації виробництва, зменшується значен�

ня бюрократичних механізмів управління. Па�

ралельно диференційовані економічні процеси

переплітаються у світовому масштабі (розмиван�

ня «внутрішніх» товарних ринків або «мережної

інтеграції» валютних ринків). ТНК знаходять

справді глобальну структуру і складно визначи�

ти як національну належність, так і походження

вироблених ними благ.

У шанувальників колишньої національної

індустріальної моделі все це викликає шок, але

нові процеси вже стають необоротними. Ті краї�

ни, що не використовують можливості нових

форм організації виробництва, збуту, менедж�

менту, переходять до категорії «невключених».

У праці «Інформаційна епоха: економіка, су�

спільство і культура» М. Кастельс називає сучасне

суспільство суспільством мережних структур,

підкреслюючи, що «влада структури виявляється

сильнішою за структури влади», а сам факт на�

лежності до мережі стає джерелом влади і змін

у суспільстві». Глобальні мережні структури

здійснюють провідну роль, витісняючи всі тра�

диційні форми взаємодії в суспільстві. Мережі, на

думку М. Кастельса, є найважливішим компо�

нентом нової реальності поряд із технологічними

інструментами (телекомунікаційні мережі,

комп’ютери, програмне забезпечення), гло�

бальною конкуренцією і державою. Інтернет

трактується як мережа мереж. Мережа своїм

домінуванням веде суспільство з�під національ�

ного і місцевого контролю в бік домінування

глобального регулювання.

М. Кастельс визначає: «Глобальна економі�

ка — це економіка, здатна працювати як єдина

система в режимі реального часу в масштабі всієї

планети». Однак стан окремих країн у «новій

капіталістичній економіці» відрізняється. Пріо�

ритетом у створенні та розвитку інформаційних

технологій здавна володіють США, в яких роз�

міщені компанії�лідери світового рівня: Microsoft,
Cisco, Dell. Більшість інших країн відстає від

світового лідера, але «цифровий прорив» визна�

чається в європейських і латиноамериканських

державах таких, зокрема, як Мексика. Утім, на

наш погляд, це не означає фатальної прирече�

ності на відставання і неможливості «наздогна�

ти» лідерів. Сучасний ринок інформаційних

технологій — вельми складне структурне утво�

рення, що розвивається одночасно за напрям�

ками, що відкривають спектр можливостей для

модернізації стосовно «відсталих» [2, с. 89].

Особливість розвитку Мексики полягає в то�

му, що вже в перехідний період від промислового
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до інформаційного виробництва вона визначи�

ла електронну промисловість як першу справді

високотехнологічну галузь. Порівняно з авто�

мобільною промисловістю витрати на сировину

в електронній промисловості на порядок мен�

ші, а складні технології і «знання» відіграють ве�

личезну роль.

Електронна промисловість Мексики представ�

лена двома типами підприємств. Перший виник

у ході реалізації політики імпортозаміни, дру�

гий — це «макіладорас». Невеликі національні

підприємства в електронній промисловості ви�

никли в 40�х рр., тобто на півтора�два деся�

тиліття раніше, ніж «макіладорас». Вони почали

виготовляти радіоприймачі, згодом — телевізо�

ри. Нова галузь, що інтегрована з національною

економікою, захищена протекціоністськими

бар’єрами, мала низький рівень конкуренто�

спроможності і тривалий час виробляла лише

споживчі товари. Проте у 50�х рр. відкрилися

філії багатонаціональних підприємств — напри�

клад, Ericcson або Alcatel для забезпечення комп�

лектуючими і телефонними апаратами державно�

го підприємства з телекомунікацій Telmex. Власне

«макіладорас» з виробництва електронних ком�

понентів діють з 60�х рр.

Розвиток виробництва комп’ютерів — ядра су�

часної електроніки — належить до пізнього пе�

ріоду. У Мексиці його становлення розпочинаєть�

ся приблизно з середини 80�х рр. на тлі відмови

від імпортозамінної моделі та лібералізації

торгівлі. У цих умовах основними пріоритетами

стають зростання продуктивності праці і підви�

щення конкурентоспроможності експорту.

Із відкриттям ринку в 80�х рр. сформувалися

нові можливості для зростання експорту елект�

ронних товарів. Цим скористалися міжнародні

корпорації. США створили у Гвадалахарі під�

контрольне підприємство. У цей самий період

починають діяти мексиканські підприємства

комп’ютерів на базі імпортних компонентів фірм.

Вони одержали додаткові вигоди — як результат

лібералізації мексиканської зовнішньої торгівлі

(1990) [4, с. 122]. 

Інакше процес лібералізації обернувся для

національних підприємців: виробництво спожив�

чих електронних виробів було замінено імпортни�

ми товарами, за період 1985–1988 рр. співвідно�

шення вартості товарів місцевого виробництва

до імпорту з устаткування зменшилося з 92 до

36%, із запчастин — з 70 до 29%. Частка поста�

чань національних комплектуючих у місцевій

електроніці скоротилася з 85–90 до 10%, що озна�

чало для неї справжній колапс.

«Макіладорас» у галузі електроніки стали ви�

робничим сектором, орієнтованим на експорт

до США. Таким чином виникла залежність від

економічного циклу північного сусіда. Щорічний

середньорічний приріст складав до 10%. Незаба�

ром «макіладорас» перетворилися на першого ви�

робника електронних товарів в країні. У 1991 р.

вони експортували електро� й електронні товари

на 9,3 млн дол., тоді як підприємства національ�

ного сектора — на 1,2 млн дол. Виробництво на

«макіладорас» почало диверсифікуватися. По�

ряд зі складаними вони освоюють випуск ма�

теріалів і компонентів для електротехніки та

електроніки.

У 1993–1994 рр. прямі інвестиції у промис�

лові «макіладорас» (2,3 і 5,9 млрд в рік) зросли

порівняно з попереднім п’ятиліттям у середньо�

му на 1–1,1 млрд, а до кінця десятиліття збіль�

шилися до 7,6–8,7 млрд. дол. Інвестиційний бум

був викликаний взаємозалежними процесами:

змінами в міжнародному поділі праці при вису�

ванні електроніки на передові позиції, претен�

зіями США на нове техніко�економічне

лідерство, загостренням конкуренції між підпри�

ємствами, країнами та регіональними блоками.

Усе це створило сприятливі умови для пере�

творення Мексики на потенційну експортну

платформу нової електроніки, і для виконання

такої ролі вона мала унікальні умови, з�поміж

яких передусім було сусідство зі США. Крім то�

го, витрати в електронній промисловості Мек�

сики були менші через низьку заробітну плату

зайнятих у галузі за високого рівня їхньої ква�

ліфікації, що забезпечувало високу продуктив�

ність праці. Деяке значення мала двомовність

населення, яке мешкало з обох боків кордону

Мексики і США, традиції розвитку мексикансь�

кої системи середньої і вищої освіти.

Вступ Мексики у НАФТА в 1994 р., безумов�

но, розширив можливості республіки з розвитку

електронної промисловості. Союз надавав учас�

никам можливість безмитного товарообміну,

а третім країнам, зацікавленим в експорті на

американський ринок, — можливість викорис�

товувати «правила країни виробника» (60% вар�

тості експортного товару припадало на працю�

ючі в Мексиці підприємства). Це стало виходом

для великих азійських постачальників елект�

ронного устаткування до США. У зв’язку із втра�

тою конкурентоспроможності і позицій на аме�

риканському ринку, вони поспішили перенести

підприємства на територію Мексики.

Результатом стало перетворення електронної

галузі у провідне джерело промислового експор�

ту (до 23%). У 1991–2000 рр. вартість продажів

електроніки й електротоварів на зовнішньому

ринку («макіладорас» і національних підпри�

ємств) зросла з 1 до 15 млрд дол., а середньоріч�

ний коефіцієнт зростання дорівнював майже 30%.

У 2000 р. електронна промисловість перетворилась
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у провідну галузь країни, обігнавши за вартістю

виробництва (33 млрд дол.) автомобілебудування

і випуск автозапчастин (32,3 млрд дол.). Мексика

перетворилась у 11�го експортера електронних

товарів у світі і фактично компонент північно�

американської економіки, «країну�платформу».

Це сприяло перетворенню Мексики у важливий

полюс зростання в Латинській Америці (поряд

із Меркосур) [5, с. 98]. 

Зворотним боком модернізації було запрова�

дження нових форм транснаціонального бізнесу

для Мексики. Наприклад, дезінтеграція націо�

нальних виробничих ланцюжків, зростання рівня

уразливості перед кон’юнктурою міжнародних

ринків, посилення районних відмінностей, зрос�

тання неформального сектора і збільшення без�

робіття. Це продовжує підштовхувати легальну

і нелегальну міграцію робочої сили до США.

Експорт електронної промисловості Мексики

обірвався у 2001 р. через світову економічну кри�

зу, що охопила електронну промисловість США

(про що свідчить динаміка індексу Nasdaq). Ско�

рочення американського імпорту товарів елект�

ронної галузі призвело до зниження світового

виробництва, включаючи мексиканське. До

2003 р. експорт мексиканських товарів елект�

ронної промисловості до США зменшився на

15% порівняно з 2000 р. Найбільше постраждав

експорт комп’ютерів, телекомунікаційного ус�

таткування та особливо напівпровідників і ком�

понентів.

Далі розпочався парадоксальний, але на пер�

ший погляд, процес. У 2002–2003 рр. американсь�

кий імпорт електронних товарів знову став збіль�

шуватися, а мексиканський експорт до США

продовжував спадати. Мексиканська електронна

промисловість втратила свої позиції, завойовані

на американському ринку до 2001 р., і в 2004 р.

фактично повернулася до рівня 2000 р.

Перспективи електронної промисловості в ін!
теграції двох типів підприємств імпортозаміни
і «макіладорас». У Мексиці підприємства пер�

шого типу стали асимілюватися до режиму тим�

часового імпорту для виробництва експортних

товарів, а підприємства другого типу — виходи�

ти на внутрішній ринок. Проте загалом сектор

інформаційних технологій у країні розвивається

по�різному: виробництво hardware (власне елект�

роніки) і електротоварів на експорт контролю�

ється іноземним капіталом, а управління цими

галузями здійснюється через слабку внутрішню

інформаційну інфраструктуру за відсталої націо�

нальної науково�дослідної бази.

Глобалізація змушує підприємства електрон�

ної промисловості Мексики конкурувати і на сві�

товому, і на внутрішньому, і на субрегіонально�

му (НАФТА) ринках. НАФТА уступає свою нішу

на американському ринку Китаю і не тільки че�

рез низький рівень оплати праці китайських

робітників порівняно з мексиканськими, а й че�

рез інтенсивне зростання виробництва елект�

ронних товарів у Китаї упродовж 90�х р. (у се�

редньому 35% за рік), а також їхнього експорту

(28%). Зростання виробництва в Китаї було досяг�

нуто завдяки провідній ролі держави, яка співро�

бітничає з приватним капіталом, тайваньському

менеджментові і технологіям, що, зрештою,

сприяє випередженню зростання продуктив�

ності праці порівняно з її оплатою, а також зав�

дяки політиці девальвації національної грошової

одиниці, що сприяла експорту. У Мексиці ж під�

тримка державою розвитку національної інфор�

маційної інфраструктури набагато слабкіша,

попит на внутрішньому ринку на електронні

товари невисокий, а політика обмінного курсу

є несприятливою для виробництва.

Таким чином, Мексика здійснює виробництво

hardware скоріше «за звичкою». У виробництві та�

кого типу високою є вартість первісного налаго�

дження виробництва. Це вимагає чималого при�

пливу іноземного капіталу, залученню складних

технологій і кваліфікованих іноземних фахівців.

Однак Мексика має альтернативу: аби не за�

лишатися «сировинним придатком», країні по�

трібно перейти до виробництва основних цін�

ностей постіндустріального суспільства — до

виробництва інформації.

Квінтесенцією нової економіки є виробництво

програмної продукції, або програмного забезпе�

чення. Створення програмного забезпечення —

це не зовсім інженерна дисципліна. Тут є творчий

компонент («проекту», або «вихідного коду»).

Саме тому вкладені у виробництво грошові ре�

сурси в меншому ступені корелюють з якістю

кінцевого ггродукту, ніж, скажімо, у вироб�

ництві електронних комплектуючих і техніки.

Це відкриває широкі можливості для створення

малих і навіть мікропідприємств без значного

збільшення фінансових витрат. Але є одна

жорстка умова: таким фірмам потрібні високо�

кваліфіковані фахівці програмування, які мали

значний досвід практичної роботи. Саме таких

фахівців країні і бракує.

Відставання Мексики навіть порівняно з ін�

шими країнами Латинської Америки (Бразилія

або Аргентина) характеризується тим, що біль�

шість програмних продуктів імпортовано, а роз�

роблення програмних продуктів, особливо для

внутрішнього споживання, слаборозвинуте.

Причини полягають у такому. Фактично в Мек�

сиці не здійснюється академічних досліджень

у секторі програмування, і це можна вважати не�

доглядом з боку уряду. Превалюють фірми, що

здійснюють «програми під замовлення», а та�
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кож перепродаж іноземного програмного забез�

печення. У країні не було створено операційних

систем, мов програмування, а також не зробле�

но помітних нововведень в алгоритміці.

Визначаються обмежені можливості для на�

вчання кваліфікованого персоналу. Слаборозви�

нута телекомунікаційна інфраструктура не до�

помагає розширенню каналів збуту.

У 2001–2008 рр. в різних країнах світу нако�

пичений чималий досвід освоєння сучасного

виробництва. Були, зокрема, показові приклади

інтенсивного й адаптаційного прориву у вузькій

галузі, але вони визначалися ситуацією — на�

родженням нового ринку. Для Мексики такий

прорив у вузькому полі є нереальним. Тому відбу�

вається планомірне, повільне, розширення пози�

цій «на всіх фронтах». Так, у 2002 р. обсяги вироб�

ництва пакетів досягли 676,8 млн дол., а програм

на замовлення 160 млн дол. При цьому експорт

таких продуктів становив лише 121,9 млн дол., що

свідчить про орієнтацію виробництва переваж�

но на внутрішній ринок, а частка імпортованих

програм дорівнює 94%. Національний сегмент

виробництва програмного забезпечення утворю�

ють 500 переважно дрібних і мікрофірм. Сукуп�

ний обсяг їх продажів оцінювався у 751,4 млн дол.,

основними покупцями були урядові й освітні

установи, а також деякі фінансові та виробничі

компанії, в яких застосування імпортованого

програмного забезпечення проходило за склад�

ної адаптації до місцевих умов [6, с. 112] 

Важливо враховувати й те, що на світовому

ринку в цій сфері всі основні ніші вже зайняті.

Справді, такі гіганти, як Індія, захопили аутсор�

сінговий ринок, і вже немає можливості розгор�

нутися у сфері виробництва. Однак залишається

ще «вільний простір», якого обов’язково виста�

чить усім — йдеться про створення програм «під

замовлення» для застосування у специфічних

умовах. При цьому не можна забувати й про те,

що програмне забезпечення, імпортоване з ін�

ших країн, може підходити для користувачів,

хоча рідко можна застосувати його на великих

підприємствах без серйозної адаптації — напри�

клад, необхідно враховувати у програмному

продукті особливості бухгалтерського чи подат�

кового обліку країни, системи управління

підприємствами. У цьому важко розібратися без

допомоги фахівців, які проживають у країні�

«користувачі». І все ж даний сегмент міг би стати

надзвичайно важливим для Мексики. 

Інший приклад спеціалізованого програмно�

го забезпечення може бути пов’язаний із обслу�

говуванням мексиканської електроенергетики.

Дослідження 30�х рр. альтернативних джерел

енергії слабко підтримуються новітніми інфор�

маційними технологіями.

Освоєння виробництва пов’язано із такою

проблемою, як розвиток інформаційної інфра�

структури. І в цій сфері стан у Мексиці є неод�

нозначним.

Елементом сучасної інформаційної структури

стає Інтернет. Через нього здійснюється продаж

програмного забезпечення, програми поширю�

ються за схемою shareware (спробуй і купи). Але

в Мексиці проблема доступу до високих техно�

логій для широких верств населення не вирі�

шується. Так, у 2001 р. доступ до Інтернету мало

лише 0,6% населення країни, повільними є ка�

нали, що комутируються, поверх стандартних

телефонних ліній.

У 2006–2007 рр. ситуація почала виправляти�

ся, хоча не можна сказати, що це визначалося

державною політикою. Основним фактором

стала поява нових технологій, що дають змогу

одержувати високошвидкісний доступ до Інтер�

нету без додаткових вкладень у розвиток ка�

бельної інфраструктури. У Мексиці високий

рівень охоплення населення — 50% великих міст,

а в столиці навіть 70%. Це гарний показник для

гіперурбанізованої країни, в якій 75% мешкають

у містах. Але подальше разгортання кабельних

мереж не варто вважати економічно вигідним.

Швидко дешевшають комп’ютери, але вартість

одного метра кабелю залишається постійною,

що пов’язано з особливостями технології ви�

робництва.

Технології нового покоління поділяються на

два сегменти: з одного боку, це ті, що викорис�

товують телефонну інфраструктуру як канал пе�

редачі даних, з іншого боку — бездротові. У пер�

шому випадку поширеним став ADSL�доступ

(Asynchronous Digital Subscriber Line). Він дав мож�

ливість створити широкий Інтернет�канал (до

6 Мбіт), не заважаючи роботі звичайного теле�

фонного та факсового устаткування. Перевагою

таких послуг є відносна їх дешевизна: ціна необ�

меженого за часом доступу на швидкості 256 Кбіт

є прийнятною для приватних осіб (30 дол. на

місяць). Проблема полягає в тому, що ринок таких

послуг монополізований однією компанією —

Telmex, яка здійснює установку дорогого устат�

кування на АТС. Відповідно на конкуренцію

і гнучкість цінової політики в доступній для огля�

ду перспективі розраховувати не доводиться.

Тому великої популярності набувають спосо�

би бездротової передачі інформації. І в цьому

аспекті Мексика опинилася на «гребені» техно�

логічного прориву, наприклад, Telmex надає по�

слуги беспровідного доступу до Інтернет на швид�

кості 128 Кбіт за 30 дол. на місяць, покриваючи

до 70% території країни. Паралельно сотові опе�

ратори Мексики також розгортають мережі

третього покоління (GSM), які дають змогу
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передавати дані з високою швидкістю. Таким чи�

ном, можливість доступу до Інтернету практич�

но має кожен житель Мексики [7, с. 149]. 

Як не парадоксально, Мексика не має бажан�

ня використовувати Інтернет�ресурси. Причина

полягає в тому, що локальний Інтернет�сегмент

запропонував користувачеві обмежений набір

juyi. Досягається незначний рівень продажів

програмного забезпечення через глобальну ме�

режу, що пов’язано з недосконалістю засобів

електронних платежів. Утім, у 2007 р. ситуація

з онлайновими продажами поліпшилася. Напри�

клад, у 2004 р. Telmex відкрив власний Інтернет�

магазин. Не випадково й те, що більшість уря�

дових програм у цій галузі спрямована саме на

підвищення usability (використання Інтернету).

Отже, виробництво програмного забезпе�

чення є надзвичайно вигідним для Мексики

сегментом ринку технологій. Але для країни це

незасвоєний ринковий простір на відміну від

щільно заполоненого сегмента виробництва

електронних компонентів, на який посилюєть�

ся конкурентний тиск із боку компаній Китаю

та інших азійських країн.

Досвід показує, що процес модернізації в Мек�

сиці має складний характер. Виникають внутріш�

ні суперечності та «вузькі місця». Наприклад, на

шляху до ефективного виробництва важливі не

лише розвиток інформаційної інфраструктури

і можливість провести Інтернет «до кожного бу�

динку», а й розвиток системи професійної

підготовки програмістів, державна підтримка

національних підприємств, програми стимулю�

вання експорту програмних продуктів і форму�

вання внутрішнього ринку для збуту, розширен�

ня системи онлайнових платежів.

Новий напрям із виробництва програмного

забезпечення є виграшним для Мексики, оскіль�

ки за незначних фінансових витрат він вимагає

великих працевитрат. На більш гнучкому, менш

монополізованому (порівняно з виробництвом

hardware) ринку в країни є шанс вирватися на

світовий рівень у виробництві програмного за�

безпечення. Розвиток аутсорсінгової моделі

програмування у 2008 р. дає змогу здійснювати

роботи для найбільших західних фірм «на замов�

лення». Для Мексики є корисним досвід Індії.

Спочатку це стосується існуючих програмних

продуктів і адаптації для конкретних підпри�

ємств, згодом — по розвитку власного програ�

мування для внутрішнього ринку.
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Розглянуто явища, породжені інформаційно!ко!
мунікаційним простором в аспекті пов’язаних із
ними ризиками для політичних процесів — це ін!
формаційна війна, паблік рілейшнз, електронний
уряд, Інтернет!комунікації. Робиться висновок,
що результати впровадження інформаційно!кому!
нікаційних технологій у політичні процеси не мож!
на оцінювати однозначно. З одного боку, наявними
є факти, що підтверджують позитивний ефект,
з іншого— виникають нові загрози та ризики, не!
безпечні для демократії.

Ключові слова: інформаційно�комунікацій�

ний простір, ризики для політичних процесів,

інформаційна війна, Інтернет�комунікації, за�

соби масової інформації.

Рассмотрены явления, порожденные информа!
ционно!коммуникационным пространством в ас!
пекте связанных с ними рисками для политических
процессов — это информационная война, паблик
рилейшнз, электронное правительство, Интернет!
коммуникации. Сделан вывод, согласно которому
результаты внедрения информационно!коммуни!
кационных технологий в политические процессы
нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, на!
лицо факты, подтверждающие положительный
эффект, с другой — возникают новые угрозы и рис!
ки, опасные для демократии.

Ключевые слова: информационно�коммуника�

ционное пространство, риски для политических

процессов, информационная война, Интернет�

коммуникации, средства массовой информации.

This article discusses the phenomena generated by
information and communication space in the aspect
related risks for the political process — the information
war, public relations, e!government, Internet commu!
nications. It is concluded that the results of the intro!

duction of ICT in the political process can not be
assessed unambiguously. On the one hand, there is evi!
dence to support a positive effect on the other — there
are new threats and risks, dangerous to democracy. 

Key words: information and communication

space, the risks to political processes, information

warfare, Internet communications, media.

Поряд з очевидними благами розвиток ін�

формаційно�комунікаційного простору (ІКП)

привносить і зовсім інші проблеми, серед яких:

загострена цифрова нерівність країн і регіонів,

проблема правового регулювання мережі Інтер�

нет, електронної комерції й оподатковування

в цій сфері, питання інтелектуальної власності,

проблема забезпечення безпеки й конфіденцій�

ності інформації, можливість психологічного

впливу на індивідуальну й суспільну свідомість

з метою нав’язування свого бачення характерис�

тик супротивника, його образу, використовую�

чи сучасні інформаційно�комунікаційні техно�

логії [1]. 

Інформаційно�комунікаційний простір поро�

джує нові феномени — це інформаційна війна,

інформаційно�психологічна війна, мережна

війна, кібервійна та ін., паблік�рілейшнз (PR),

приховане соціальне маніпулювання (ССМ), ко�

мунікативна (електронна) демократія (КД), рек�

лама (Р), Інтернет�комунікації тощо. Завдання

політичної науки полягає в тому, щоб охаракте�

ризувати ці феномени як наукові категорії та

докладно вивчити їх політичну природу та зміст,

зрозуміти сутність і структуру даних явищ. Як

правило, у науковій літературі приділяється чи�

мала увага позитивній стороні цих явищ. 

Мета статті — розглянути деякі з вищевказа�

них явищ, породжених інформаційно�комуніка�

ційним простором, в аспекті пов’язаних з ними

ризиками для політичних процесів.
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Розвиток інформаційно�комунікаційних тех�

нологій (ІКТ) створив для суспільства принци�

пово нові можливості вирішення накопичених

соціальних і економічних проблем. Водночас

розвиток ІКТ став причиною й нових інформа�

ційних загроз, здатних дестабілізувати суспільст�

во. До них належать:

– цифровий розрив на національному та гло�

бальному рівнях, що поглиблює соціальну не�

рівність; 

– загроза маніпулювання суспільною думкою,

політичними установками й орієнтаціями різних

соціальних груп за допомогою електронних ЗМІ

і тотального контролю над громадянами; 

– інформаційна безпека особистості і дер�

жави;

– використання Інтернету терористичними

організаціями та ін. 

– можливість безконтрольного збирання

й нагромадження інформації про користувачів,

відстеження їх «неблагонадійної», з погляду

державних структур, діяльності [2].

Сутність цифрової нерівності полягає в тому,

що блага, які виникають завдяки розвитку інфор�

маційно�комунікаційного простору, виявля�

ються в різному ступені доступними як людям

і організаціям, так і країнам міжнародного спів�

товариства загалом. При цьому ті, хто має мож�

ливість і здатен ефективно використовувати

блага інформаційно�комунікаційного простору

для свого розвитку, дістають перевагу перед ти�

ми, хто цього зробити не може.

Деякими авторами зазначається, що негатив�

ні наслідки від використання інформаційних

технологій уже виявились у збільшенні розриву

між рівнями розвитку багатих індустріальних

країн та іншого світу. Відрив промислово розви�

нутих країн у галузі технологій і в інфраструк�

турі вже не в змозі надолужити країни, «обділені

в плані інформації». З’ясувалося, що інформа�

тизація не тільки призводить до інтернаціоналі�

зації та більш тісної взаємодії різних країн і ци�

вілізацій, а й водночас викликає різного роду

кризові явища в менш розвинутих країнах і ре�

гіонах, підсилюючи тенденції до їх відокремлен�

ня, зростання національної та цивілізаційної

самосвідомості [3]. 

Виникла чверть століття тому особлива га�

лузь — publіc relatіons (PR) — стала наразі однією

з найбільш затребуваних у суспільно�політич�

ному житті більшості держав, що вступили в пе�

ріод бурхливого розвитку мультимедійних і вір�

туальних уявлень, які проникають у масову

свідомість. Як вважають фахівці, PR�заходи не

повинні порушувати права й інтереси як окремих

громадян, так і суспільства загалом. PR�фахів�

цям, потрібні чіткі уявлення про обсяг і межі

своєї професійної компетенції у новому су�

спільстві, що формується. Publіc relatіons як ді�

яльність повинна бути відрегульована правовими

й моральними нормами. Причому, етико�мораль�

ний компонент має бути, як мінімум, рівним

правовому, а може навіть перевершувати його [4].

Утім, як відомо, широко використовуються тех�

нології «чорного PR». Мова йде про прийоми,

методи та способи ведення виборчої кампанії, які

маніпулюють свідомістю і вибором виборця, що

суперечить виборному законодавству, політич�

ній етиці та суспільній моралі.

Усе це підкреслює не тільки зростаючу роль

ЗМІ, а й свідчить про справедливість класи�

фікації сучасного суспільства як інформаційно�

го суспільства. «Залежність від мови засобів

масової інформації, які мають під собою елект�

ронну основу, — підкреслює Кастельс, — при�

зводить до далеко йдучих наслідків, для харак�

теристик, організації й цілей політичних

процесів, політичних діячів і політичних інсти�

тутів. Урешті�решт, влада, якою володіють ме�

режі засобів масової інформації, посідає друге

місце після влади потоків, втіленої в структурі

і мові цих мереж» [5].

Крім функції інформування громадян, ЗМІ

надають можливість державі та іншим політич�

ним суб’єктам цілеспрямовано конструювати

у свідомості громадян політичні переконання,

установки, стереотипи, що відповідають ціннос�

тям і цілям державної політики. 

Про негативний вплив інформаційних інсти�

тутів на демократію як наслідок політичне

маніпулювання пише В. Соловйов. На його дум�

ку, «Домінування в діяльності політичної влади

методів маніпулювання може призвести до якіс�

ного переродження політичного ладу при збере�

женні ним зовні демократичної оболонки. Тако�

го роду модель суспільства, що вимальовується

в деяких країнах у результаті посилення маніпуля�

тивних тенденцій, ще не знайшла ясних обри�

сів. Вона має багато в чому гіпотетичний харак�

тер і поки не одержала однозначної назви. Одні

автори називають її «медіократія», інші — «ін�

формаційний фашизм», треті — «інформацій�

ний тоталітаризм» [6]. 

Поняття «інформаційна війна» поки ще не

дістало повсюдного визнання в наукових колах.

Однак таке явище існує, а виходить — вимагає

наукового обґрунтування. Е. Тоффлер пише про

інформаційні війни, починаючи від рівня су�

пермаркету до міждержавних відносин. У всьо�

му світі йде пошук нових способів організації

й управління, породжуючи специфічні органі�

заційні структури [7]. 

У науковій літературі є безліч визначень окрес�

леного поняття, вади яких не дають підстав від�
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дати абсолютну перевагу якомусь із них. Ро�

сійський фахівець у галузі теорії інформаційного

протиборства С. Расторгуєв вважає, що інформа�

ційна війна — «це відкриті й приховані ціле�

спрямовані інформаційні впливи систем однієї

на іншу з метою одержання певного виграшу

в матеріальній сфері» [8]. 

На відміну від такого явища, як паблік

рілейшнз, що може містити як позитивний, так

і негативний зміст, інформаційна війна орієнто�

вана винятково на поразку противної сторони.

На думку С. Расторгуєва, інформаційна війна не

відрізняється від звичайної війни в частині ознак

поразки. Агресор домагається перемоги, вибірко�

во підкоривши собі структури супротивника, які

є інформаційною мішенню [9]. 

В умовах інформаційних війн об’єктами руй�

нування стають ціннісні орієнтири суспільства,

національний менталітет, суспільний ідеал. Од�

ним з основних інструментів деструктивного

інформаційного впливу стають засоби масової

інформації (ЗМІ). На думку Д. Шустерова, ЗМІ

можуть сприяти або консолідації суспільних

сил, або соціальній дезадаптації; формувати або

політичну активність, або політичне відчужен�

ня; сприяти або політичній стабільності, або

дестабілізації політичної ситуації [10]. 

Отже, формуючи політичну свідомість, вира�

жаючи потреби й інтереси суб’єктів політичної

дії, ЗМІ можуть прискорювати розвиток демок�

ратичних процесів суспільства, а можуть і галь�

мувати його.

У науковій літературі можна часто зустріти

точки зору, згідно з якими інфокомунікаційні

технології (ІКТ) є інструментом демократії.

Якоюсь мірою це справедливо. Так, в основу ідеї

електронного уряду покладено уявлення про

державу як інститут, покликаний ефективно за�

довольняти насущні потреби суспільства [11].

На думку В. І. Дрожжинова, «суть електронно�

го уряду полягає у використанні віртуально�

го простору для вдосконалення моделей на�

дання послуг і підвищення ефективності

функціонування органів влади та державних ус�

танов» [12]. 

Водночас не можна не враховувати, що завдя�

ки ІКТ влада здобуває нові можливості для конт�

ролю над суспільством. А держава не обов’яз�

ково стане відкритішою. Не можна також

стверджувати, що створювані в багатьох країнах

світу єдині урядові бази з величезною кількістю

конфіденційної й особистої інформації про

кожну конкретну людину будуть використані

тільки для підвищення якості державних по�

слуг — так, як це мало було б бути в демокра�

тичних умовах при контролі суспільства над ді�

яльністю влади. 

Негативні наслідки Інтернету вивчаються ка�

надським ученим Ж. Дюфреном, який відносить

до них скорочення реального, безпосереднього

спілкування людей, розрив між їхніми можли�

востями та необхідністю освоювати й переробля�

ти колосальні обсяги інформації, інтелектуальну

пасивність і поверховість, повсюдне поширен�

ня «соціальної віртуальності», коли уявлення

про реальність стає набагато важливішим її са�

мої. На думку вченого, Інтернет ізолює людину,

породжує «інтерактивну самотність», фрагмен�

тує суспільство, позаяк численні віртуальні

об’єднання, в які включена людина, не в змозі

генерувати й відтворювати повноцінні соціальні

зв’язки [13]. 

За прогнозами голландського дослідника

П. Треанора, підсилюватиметься зростання не�

приязного ставлення до всесвітньої мережі (яка

нині значною мірою є американською) з боку

окремих держав, що, зрештою, може призвести

до процесу розпаду її на безліч національних ме�

реж. Більш радикальним (хоча й менш імовір�

ним) варіантом розвитку подій Треанор вважає

перехід низки держав до «постінтерактивної»

політики, тобто прийняття ними рішення

відключитися від мережі [14]. 

Як доводить практика, Інтернет може як по�

зитивно, так і негативно впливати на різні

політичні процеси. Дедалі частіше Інтернет ви�

користовується у виборчих кампаніях. Вважа�

ється, що Інтернету під силу навіть підвищити

рівень участі громадян у політиці, а також уста�

новити тотальний контроль держави над своїми

громадянами. Таким чином, негативний вплив

технічного прогресу на людину може виявляти�

ся в різного роду спробах використання новітніх

досягнень в інформаційній сфері для контролю

над поведінкою, особистим життям, внутріш�

нім світом та діяльністю людей [15]. З’ясувало�

ся, що наявний величезний інформаційний по�

тенціал Інтернету може бути використаний не

тільки для поширення шляхетних, високих

ідей, а й для пропаганди суспільно небезпечних

ідеологічних поглядів. У США, наприклад,  полі�

тика Інтернету зазнає гострої критики, а саме

різні організації з охорони громадянських прав

і свобод споживачів висловлюють тривогу з при�

воду збільшення числа випадків несанкціонова�

ного використання персональних даних. Ши�

рокі, майже необмежені можливості сучасних

комп’ютерних технологій з обміну, об’єднання

та класифікації інформації надають можливість,

не докладаючи великих зусиль, створювати «ін�

формаційний портрет» індивіда, що дає змогу

державним і приватним інститутам використо�

вувати отриману інформацію у власних інтере�

сах. Дана обставина, відома людині, негативно
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впливає на її самосвідомість, викликаючи відчут�

тя знаходження під пильною увагою зазначених

структур. Як пишуть західні вчені С. Каннінгем

і А. Портер, «бази даних, складені на людей, мо�

жуть привести до втрати людиною індивідуаль�

ного, приватного життя й особистої свободи,

надають можливість дискримінації в небачених

раніше масштабах» [16]. Дослідники справедли�

во відзначають, що вплив інформаційних потоків

на світосприймання людини, її самоіденти�

фікацію — робить контроль над ними потуж�

ною й небезпечною зброєю. Крайній ступінь та�

кого контролю — монополізація інформаційних

каналів — дає монополістові необмежену владу

над суспільством.

Ще одним з негативних наслідків розвитку

Інтернет�комунікації є те, що, на відміну, примі�

ром, від телеглядача, користувач мережі психоло�

гічно впевнений у свободі свого інформаційного

вибору, у неможливості маніпулювання його

поведінкою з боку інших мережних суб’єктів.

Крім того, Інтернет у порівнянні з друкованими

ЗМІ й навіть телебаченням, має у своєму розпо�

рядженні більш широкий інструментальний

спектр інформаційної стимуляції свідомості

й підсвідомості індивіда. Звук, візуальний ряд

(причому активний) з величезною палітрою фарб

і геометричних побудов, текстовий матеріал (ця

форма подачі даних апелює до логіки реципієн�

та), а також інтерактивний зворотний зв’язок,

що породжує в об’єкта маніпулювання почуття

причетності до того, що відбувається й навіть

«всесилля», — все це свідчить про те, що най�

сміливіші мрії фахівців в галузі політичної рек�

лами, політтехнологів, пропагандистів і т. д. уже

близькі до реалізації.

Інтернет здатний робити прямо протилеж�

ний вплив на різні політичні процеси. Завдяки

Інтернету можна й підвищити рівень участі гро�

мадян у політиці, і з таким же успіхом встанови�

ти тотальний контроль держави за своїми гро�

мадянами. Примітна думка відомого теоретика

інформаційного суспільства М. Кастельса: «Ін�

тернет може використовуватися громадянами

для спостереження за своїм урядом, а не урядом

для спостереження за своїми громадянами. Він

може стати інструментом контролю, інформу�

вання, співучасті й навіть прийняття рішень на

всіх рівнях знизу доверху» [17]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що

результати впровадження інформаційно�ко�

мунікаційних технологій у політичні процеси не

слід оцінювати однозначно. З одного боку, на�

явні факти, що підтверджують позитивний

ефект, а з іншого — виникають нові загрози та

ризики, небезпечні для демократії.
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У статті проводиться аналіз ситуації навколо
тлумачення терміна «маніпуляція суспільством».
Пропонуються поняття «мутація» й «інмутація»,
подається тлумачення запропонованих термі!
нів, обґрунтовується об’єктивність їх уведення
в науковий обіг. 

Ключові слова: маніпуляція, мутація, інмута�

ція, соціально�комунікаційні технології.

В статье проводится анализ ситуации вокруг
толкования термина «манипуляция обществом».
Предлагаются понятия «мутация» и «инмутация»,
приводится толкование предложенных терми!
нов, обосновывается объективность их введения
в научное обращение. 

Ключевые слова: манипуляция, мутация, ін�

мутація, соціально�коммуникационные техно�

логии.

In the article the analysis of situation is carried out
round interpretation of term «manipulation by socie!
ty». Concepts «mutation» are offered and «інмута!
ція», interpretation of the offered terms is given, objec!
tivity of their introduction is grounded to the scientific
appeal. 

Key words: manipulation, mutation, inmutation,

socialcommunication technologies.

Нині є аксіомою твердження про те, що

інструментарій маніпуляції впливає на спожи�

вачів інформації. Значення терміна «інструмен�

ти маніпуляції» ми розглядаємо в такому тлума�

ченні: система психолінгвістичних одиниць, що

спрямована на корекцію, управління, переорі�

єнтацію споживачів масової інформації у на�

прямі, потрібному її замовнику або комунікато�

ру, який транслює інформацію.

Вважаємо, що журналісти, використовуючи

набір інструментів маніпуляції, навіть не здога�

дуються про повний діапазон прагматичних

можливостей такого інструментарію.

Дослідження проблеми здійснюється дав�

но, про що свідчить певна низка праць [2–6;

10–12; 15]. 

Поза увагою залишаються класичні праці на�

уковців античності. Наприклад, у творах Аріс�

тотеля «Перша аналітика», «Друга аналітика»,

«Топіка» [2] ми зустрічаємо досить докладний

опис того, яким повинний бути текст для більш

ефективного сприйняття та розуміння. Серед

засобів, що гарантують адекватність сприйняття,

Арістотель називає і вміння правильно побуду�

вати доведення, і використання точних доводів,

аксіом. Професійне використання, із завданням

цілеспрямованої маніпуляції, ще згаданих

Арістотелем риторичних (зокрема й логічних)

засобів побудови тексту надає можливість су�

часним ЗМІ (зокрема, журналістам) ефективно

маніпулювати, про що свідчить певна кількість

досліджень [3; 4; 7; 17], масовою свідомістю

споживачів інформації. Інша група досліджень

[6; 12] присвячена аналізу процесів упливу ЗМІ на

свідомість масових споживачів. Існує й думка про

те, що ЗМІ керують свідомістю реципієнтів [12].

Слід згадати й про термін «пропаганда», який

також функціонує в науковому обігу [15]. Таким

чином, виявляється, що майже схожі, на пер�

ший погляд, процеси масової комунікації нази�

ваються не тільки різними, а й навіть досить

несхожими омофонічними термінами. Подібна

ситуація породжує, у свою чергу, «бродіння»

смислів і не тільки ускладнює розуміння проце�

сів комунікації, а й веде до поглиблення роз�

біжностей між концепціями, які за суттю своєю

є достатньо близькими. 

Термін «маніпуляція» вживається у значенні

негативного впливу на свідомість об’єкта з ме�

тою зміни поведінки на користь суб’єкту впли�

ву. Сьогодні пропонуються різні тлумачення

згаданого терміна: традиційні [4; 7; 8] і нетради�

ційні [6; 7; 14] тлумачення.

Ураховуючи різне пояснення значення термі�

на «маніпуляція», ми при формулюванні суб’єк�

тивного бачення змісту цього терміна посилаємо�

ся насамперед на свою оригінальну концепцію

інструментарію ЗМІ в умовах формування

іміджу політиків [17]. 

Термін «маніпуляція» має кілька значень.

Словникові визначення включають такі тракту�

вання: «1) рух рук, пов’язаний з виконанням пев�

ного завдання…; 2) демонстрування фокусів, яке
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забезпечується спритністю рук, умінням відво�

лікти увагу глядачів від того, що повинно бути

прихованим від них; 3) махінація, шахрайська

витівка» [9, с. 300]. У психології маніпулюванням

називають «прояв рухової активності, що охоп�

лює всі форми активного пересування тваринами

компонентів середовища у просторі» [8, с. 200]. 

Доречним видається навести думку дослід�

ника В. Лисенка, який повідомляє, що кожен

дослідник по�своєму тлумачить цей термін —

«від «прибрати до рук» до вільних інтерпретацій

за відчуттями автора» [7, с. 15]. Вважаючи вико�

ристання терміна «маніпуляція» частіше в нега�

тивному сенсі не зовсім коректним, В. Лисенко

пропонує вживати термін «модифікація» (від лат.

modifications — змінення) як рівний за значенням

щодо терміна «маніпуляція». На жаль, якщо ми

запропонуємо терміни, наприклад, «трансфор�

мація» (перетворення), чи геологічний термін

«формація» («комплекс спільно утворених гір�

ничих порід, поява яких зумовлена спільністю

умов; виникають такі породи на певних етапах

розвитку основних структурних зон земної кори»

[10, с. 549]), чи будь�який ще термін, ми не уник�

немо його дво� а то й багатозначності. Нам же

потрібен термін, який би цілковито відповідав

завданню дослідження в межах психолінгвістики

і теорії масової комунікації. У разі, коли такого

терміна немає, ми маємо повне право запропону�

вати свій термін у межах згаданих сфер знань. 

Мова терміна має бути, на наш погляд, ла�

тинською, позаяк саме ця мова сьогодні вва�

жається не тільки міжнародною, а й ще має ста�

тус наукової мови, мови науки. Термін, повинен

мати смисл «вплив засобів масової інформації

(ЗМІ) з метою змінення моделей, сценаріїв по�

ведінки реципієнтів». Таким терміном, на наш

погляд, можна вважати латинське словосполу�

чення, яке має одне значення і складається зі

слів «inductum», яке перекладається як «внесення,

уведення», і «mutatio», тобто у перекладі — «змі�

на, змінення». З поданих латинських однознач�

них (що й потребує термін) слів ми утворили

словосполучення «inductum mutônis», що означає

«внесення зміни». 

Для зручності вживання смислу утворене сло�

восполучення ми скоротили через процес усі�

чення фінальних морфем у кожному слові. Так,

у латинському слові «inductum» ми усікли фіналію

«!tum», у слові «mutônis» — фіналію «!ônis». Для

об’єднання кореневих морфем «induc!» і «muta!»
ми звернулися до інфікса �i� та cтворили склад�

не слово «inducimuta» і, за правилами наголосу

латинської мови, зробили це на передостанньому

складі. Таким чином, тепер у робочому порядку

надалі у статті можна було б використовувати

термін «inducimuta» через калькований запис ук�

раїнською мовою «індуцімýта» без пунктуацій�

них знаків «лапки». Але п’ятискладове слово

є важким для вимови. З метою стилізування

п’ятискладового слова «індуцімута» ми зверну�

лися до процесу словотворення, який називаєть�

ся «спрощення», і утворили трискладове штуч�

не слово «інмута». Надалі спиратимось на його

штучну основу інмут�.

Отже, ми пропонуємо робочий термін «інму!
та» у такому значенні: «процес упливу на

свідомість споживачів інформації (реципієнтів)

з метою змінення сценаріїв, моделей їхньої по�

ведінки». Для уподібнення до української мови

штучного слова «інмута» ми створили кілька

форм за традиційними словотвірними моделя�

ми іменника та дієслова. Тепер замість широко�

го полісемантичного терміна�іменника

«маніпулювання в ЗМІ» надалі ми вживаємо

термін�іменник «інмутація в ЗМІ». Для озна�

чення дії утворюємо похідне дієслово «інму�

таціювати» чи «інмутувати». 

Проблему маніпулювання (тепер вужче — ін�

мутації) масовою свідомістю через ЗМІ обговорю�

ють останнім часом досить жваво [1–18]. Сутність

проблеми полягає в такому: ЗМІ, використову�

ючи певну парадигму спеціальних засобів і при�

йомів риторики (наприклад, еліпсис, літоту, си�

нонімію без загальної морфологічної основи,

інверсію, хіазм, метонімію, притчу, гіперболу

і т. ін.), здійснюють цілеспрямований і корис�

ливий вплив (детальніше — інмутацію) на масо�

вого споживача інформації. Подібне негативне

використання (як вид інмутації) риторичних(�ми)

засобів(�ами) ЗМІ не може бути розкодованим

пересічним реципієнтом. Поступово маніпулю�

вання (детальніше — інмутація) в ЗМІ утворює

у свідомості реципієнта негативний фрагмент

картини світу, який змінює акценти як у сприй�

нятті реальних подій, так і в прийнятті рішень

щодо реагування на них. Таким чином, утворю�

ється хибний щодо до об’єктивної істини стан

речей. Як вважає автор [17], вирішення існую�

чої проблеми може бути знайдено: по�перше,

через пошук і точну ідентифікацію інструментів

риторичної інмутації в ЗМІ; по�друге, через

адекватний дійсності опис параметрів згаданого

інструментарію; по�третє, через виявлення тих

закономірностей функцій інструментарію, які

можуть створити уявлення про повний масштаб

системи інструментів риторичної інмутації

в ЗМІ.

Оскільки аналіз думки автора [17] породжує

неточні смисли, остільки нам слід ще детальні�

ше розібратись із семантикою термінів «маніпу�

ляція в ЗМІ» та «інмутація в ЗМІ». З цією метою

ми пропонуємо розшарування семантики тер�

міна «маніпуляція в ЗМІ» (див.: рис. 1).
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Рис. 1 — Види маніпуляції в ЗМІ

Пропонуємо визначити семантику кожного

з далі наведених термінів.

Маніпуляція в ЗМІ — це вплив на поведінку

реципієнта, який може бути двох видів: мутація

та інмутація.

Мутація в ЗМІ — це позитивний чи нейт�

ральний вплив на поведінку реципієнта. Пози�

тивним впливом можна вважати той, який не

змінює моделі поведінки реципієнтів на гірше,

ніж було до впливу. Нейтральний вплив слід ро�

зуміти як вплив, що потягнув за собою тимчасові

зміни моделей поведінки реципієнтів. До мутації

слід віднести такі три види, як додавання, моди�

фікація і трансформація. Дослідник Т. О. Клін�

кова запропонувала таке пояснення значення

термінів: «Додавання — початкова стадія мутації,

коли до сформованого іміджу політика через

часткове змінення моделей поведінки та світо�

гляду реципієнтів додається невелика частка ін�

формації, що накладає тимчасовий відтінок на

образ політика... Модифікація — проміжна стадія

мутації, яка завдає вагомих змін політичному

образу», а «трансформація — кінцева стадія, ко�

ли через вплив на споживачів інформації відбу�

вається формування нового або зміненого іміджу

політика» [5]. 

Інмутація — це процес впливу на свідомість

споживачів інформації (реципієнтів) з метою

негативного змінення сценаріїв, моделей їхньої

поведінки. Видами інмутації ми визнаємо два

таких, як знищення і руйнування. Як зазначила

Т. О. Клінкова, у словнику слово «нищити» трак�

тується як «…припиняти існування кого�небудь

або чого�небудь» [16], а руйнувати — «ламати

або псувати що�небудь, перетворюючи в руїни

або розкладаючи на частини» [13]. Зіставивши

тлумачення слів, маємо необхідні нам визначен�

ня: знищення в ЗМІ — інмутація, яка має на меті

остаточне знищення конкретного образу полі�

тика; руйнування в ЗМІ — знищення окремих

фрагментів політичного образу. 

Отже, було висунуто гіпотезу, за якою термі�

ни «маніпуляція в ЗМІ» і «інмутація в ЗМІ» не

тільки мають різну семантику, а й ще можуть

повноправно вживатись у науковому обігу пси�

холінгвістики і теорії масової комунікації. Гіпо�

теза повністю справдилася.

Крім зазначеного, нині в літературі, що сто�

сується аналізу проблем психолінгвістики і те�

орії масової комунікації, активно вживаються

майже з однаковою семантикою такі терміни, як

«маніпуляція в ЗМІ», «керування з боку ЗМІ»,

«вплив ЗМІ», «пропаганда ЗМІ».

Подібна ситуація веде до різного тлумачення

одних і тих самих процесів у ЗМІ, що вивчає

психолінгвістика і теорія масової комунікації.

Потрібно ввести у науковий обіг більш де�

тальні за семантикою терміни, які б могли чітко

розшарувати тонкощі та смисли реалій процесів

впливу ЗМІ на масову свідомість реципієнтів.

Запропоновано розгалужувати семантику тер�

мінів «маніпуляція в ЗМІ» і «інмутація в ЗМІ».

Семантика першого терміна є ширшою і підпо�

рядковує семантику другого терміна. Термін

«інмутація в ЗМІ» має таку семантику: «процес

упливу на свідомість споживачів інформації (ре�

ципієнтів) з метою негативного змінення сце�

наріїв, моделей їхньої поведінки».
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Проаналізовано сучасний стан видавничої сфе!
ри України. Запропонована модель комп’ютеризо!
ваної видавничо!поліграфічної системи, здатної
забезпечити конкурентоспроможність українсь!
кої книги та ЗМІ. 

Розроблено системні засади для забезпечення
ефективності функціонування видавничої галузі
України в умовах кризи.

Ключові слова: видавнича сфера, медіа�тех�

нології, інтернет�технології, видавничі проек�

ти, книготорговельна мережа, каталогізація,

комп’ютерно�інтегровані, система, комплекс.

Проанализировано современное состояние из!
дательской сферы Украины. Предложена модель
компьютеризованной издательско!полиграфичес!
кой системы, способной обеспечить конкурентос!
пособность украинской книги и СМИ. 

Разработаны системные подходы обеспечения
эффективности функционирования издательской
отрасли Украины в условиях кризиса.

Ключевые слова: издательская сфера, медиа�

технологии, интернет�технологии, издательс�

кие проекты, сеть книготорговли, каталогиза�

ция, компьютерно�интегрированные, система,

комплекс.

The modern state of publishing sphere of Ukraine is
analysed. Offered model of computer!assisted publish!
er!polydiene system capable to provide the competi!
tiveness of the Ukrainian book and MASS!MEDIA.
System principles are developed for providing of effi!
ciency of functioning of publishing industry of Ukraine
in the conditions of crisis.

Key words: publishing sphere, mediatechnologies,

internettechnologies, publishing projects, network

of bookselling, cataloguing, computer�integrated,

system, complex.

Актуальність. Політична ситуація в Україні та

кризові явища вплинули не тільки на політичне

й економічне життя суспільства, а й на життя

кожної окремої особи, що в результаті зачепило

таку культурно�просвітницьку та духовну сферу

діяльності, як видавничо�поліграфічна. Отже,

актуальним є проведення дослідження особли�

востей формування та становлення видавничої

сфери українського суспільства в контексті ви�

користання основних принципів і методів мене�

джменту інформаційно�комунікаційної сфери.

Євроінтеграційна стратегія державницької по�

літики України має своїм пріоритетом у зовніш�

ній і внутрішній політиці орієнтир на викорис�

тання досвіду європейських країн та світу. Звідси

проглядається зростаюча динаміка взаємовідно�

син з європейськими інтеграційними інституція�

ми. Отже, політична й інформаційна інтеграція

України в європейський та світовий інформацій�

ний простір сприяє різкому зростанню інформа�

ційних потоків, що повинно створити передумо�

ви для формулювання та реалізації відповідних

завдань і проблем нового типу, а також створен�

ня моделі національного розвитку соціальних

комунікацій і, як її невід’ємної визначальної

складової — видавничо�поліграфічної сфери ук�

раїнського суспільства.

Мета статті — обґрунтування системних за�

сад на підставі аналізу сучасного стану в умовах

глобалізації та регіоналізації соціальних кому�

нікацій для забезпечення передумов створення

сучасної видавничої сфери українського су�

спільства, здатної відображати процес формуван�

ня повноцінного національного інформаційно�

го простору.

Об’єктом дослідження є видавнича сфера ук�

раїнського суспільства в умовах кризи.

Предметом дослідження є проблеми і перс�

пективи формування національної видавничої

сфери в умовах глобалізації, регіоналізації та

кризових явищах в Україні.

Основна частина дослідження полягає в роз�

критті системних засад формування видавничої

галузі України в умовах глобальної інтеграції

світового суспільства, зокрема й України, та

впливу кризових явищ. Об’єктивно на розвитку

видавничої сфери позначилась не тільки світова

фінансова криза, що зумовлена економічними

негараздами, а й криза управлінська, демогра�

фічна та політична.

Економічна криза, що вплинула на всі галузі

промисловості, особливо позначилась на видав�
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ничій діяльності. Проведений аналіз у видавни�

чій сфері за період 2008–2009 рр. показав погір�

шення динаміки розвитку, що характеризується

значними перепадами і зменшенням активності

на книжковому ринку України. Зменшення

фінансування видавничої справи, вплив ринку

поліграфічних видань та набуття видавничо�по�

ліграфічному комплексу характеру з яскраво

вираженими регіональними ознаками привели

до розширення номенклатури видань і змен�

шення їх накладу в окремих видавництвах.

На сьогодні до видавничо�поліграфічної

сфери ставляться жорсткі вимоги — йдеться про

випуск друкованих засобів масової інформації за

технологією «Print�on�demand», тобто в режимі

реального часу. Вплив глобальної інформати�

зації привів до створення нової моделі видавни�

чо�поліграфічного комплексу — комп’ютерно�

інтегрованих видавничо�поліграфічних систем

і комплексів (рис. 1).

Наразі книжковий ринок України характери�

зується тим, що книга поступово почала втрача�

ти обличчя у вигляді художньо�технічного

оформлення, якості та змісту поліграфічних ви�

дань тощо, а як результат — це втрати націо�

нальної та виховної функцій, що спричинює

виникнення державотоварних проблем. Однією

з причин цього є інтенсивний розвиток інтер�

нет� та медіатехнологій, які почасти створили

передумови для витіснення друкованих видань.

Проте впровадження в народному господарстві

України комп’ютерно�інтегрованих видавничо�

поліграфічних систем і комплексів дасть змогу

забезпечити випуск друкованих видань високої

якості та й у режимі реального часу з вико�

ристанням принципу «Print�on�demand» (див.

рис. 1). 

Показана на рис. 1 модель видавничого комп�

лексу здатна візуалізувати інформацію в пара�

лельному режимі як на папері, тобто у вигляді

друкованих видань, забезпечивши при цьому ви�

соку якість (натурність відбитка) засобів масо�

вої інформації, так і за технологією Pocketbook, на

електронних носіях. Запропонована нами модель

структури видавничої сфери дає змогу забезпе�

чити візуалізацію інформації у вигляді пікселя�

зображення на будь�якому «твердому» носії, що

значно розширює можливості видавничо�полі�

графічної діяльності. Розвиток таких автомати�

зованих комп’ютерних систем можливий за умов

державної підтримки видавництв, тільки держа�

ва спроможна допомогти розвиватись і сприяти

кращій діяльності книговидання чи загалом ви�

пуску друкованих засобів масової інформації.

Насамперед роль держави полягає в економіч�

ній підтримці підприємств, сприянні розвивитку

та поширенню україномовної книжки в україн�

ській індустрії власної держави. Не оминемо

проблему заполонення в Україні імпортного

книжкового товару з Росії за значно дешевшу

ціну, що, зрештою, зумовлює витіснення укра�

їнської книжки з українського прилавка. При�

близно 70% імпортованої книжкової продукції

ввозиться без сплати мита і податків. Українське

книговидання має змогу усунути свого конкурен�

та на власному ринку, проте спочатку доцільно

вирішити чимало важливих проблем щодо по�

ліпшення системи кредитування, знаходження

методів спонсорування видавничих проектів.

Президент Української асоціації видавців

і книгорозповсюджувачів, Олександр Афонін

констатує, що книжкові торговельні мережі пе�

ребувають у залежності від російського бізнесу,

оскільки асортимент їх продукції становить
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Рис. 1 — Модель комп’ютерно=інтегрованої видавничо=поліграфічної системи і комплексу
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80–90% продукції провідних російських видав�

ництв і, як правило, в них домінує розважальна,

гуманітарна, наукова книги, а також різна на�

вчальна література, зокрема підручники для се�

редньої та вищої шкіл. Упродовж кількох остан�

ніх років кількість книгарень і книжкових яток

постійно зменшується, ще в 1990 р. було 4 тис.,

а в 2009 р. — тільки 600 [1].

Сьогоднішній ринок наповнений сучас�

ною літературою таких письменників, як брати

Д. і В. Капранови, О. Забужко, М. Матіос,

Ю. Андрухович, І. Роздобудько. Вони не тільки

стали відомими українському читачеві, а й здо�

були велику популярність в Європі завдяки пе�

рекладам їх творів на польську, німецьку, чеську,

хорватську, французькі мови.

Книжкову галузь необхідно кредитувати, а для

цього треба давати кошти видавцям у кредит під

доступний відсоток, слід також створити систе�

матично налагоджену систему книгорозвитку

щодо жанрових різновидів з тим, щоб видавець

міг збільшувати обсяги назв видань. Наприклад,

у Росії, навіть у період кризи, обсяг літератури

постійно збільшується і якість видання не погір�

шується, а навпаки, продають з ще кращим

оформленням [2, с. 4]. 

Проблемою українського книговидання зай�

маються багато вчених у цій галузі, зокрема це

О. Афонін, І. Драч, Н. Зелінська, В. Іванов,

М. Тимошик, М. Сенченко, Т. Приступенко та ін.

Як зазначає О. Афонін, «книга — продукт со�

ціальний, і будь�які потрясіння, що відбуваються

в суспільстві, одразу ж позначаються на зниженні

купівельного інтересу до книги» [1].

18 вересня 2008 р. прийнято Закон України

«Про внесення змін до деяких законів України

щодо державної підтримки книговидавничої

справи в Україні» [4], і цей закон діятиме до

1 січня 2015 р. щодо надання пільг у кредиту�

ванні. Відповідно видавці і книгорозповсюджу�

вачі будуть звільнені від ПДВ на прибуток у ви�

готовленні книжкової продукції.

У І кварталі 2009 р. Дана продукція за назвами

становить 40%, а от у ІІ кварталі — лише 25%. 

Порівнюючи випуски друкованої продукції

у перших кварталах 2008 і 2009 рр. (рис. 2), ми

виявляємо незначну їх різницю. За даними

Книжкової палати України, в І кварталі 2009 р.

вийшло 10 523 назви книг і брошур накладом

21 412,4 тис. примірників, а в І кварталі 2008 р.

Їх вийшло 8 949 назв накладом 20 582 тис. при�

мірників [3, с. 5].

Якщо ж порівнювати кількість видань щодо

мовного їх характеру, то тут ми побачимо сут�

тєве поліпшення стану україномовних видань

на ринку, оскільки українською мовою у 2008 р.

вийшло книг і брошур 6 196, а російською —

2 115 друк. од. накладом 11 655,1, але в 2009 р. ук�

раїномовних видань було вже 6 975 назв, накла�

дом — 112,6, а російськомовних — 2 656 друк. од.

накладом 125,6 примірників (рис. 3). 

На випуску книг і брошур видавництвами та

видавничими організаціями за 2008–2009 рр.

(рис. 4) також суттєво позначилася кризова си�

туація, оскільки видавництвами з державною

формою власності за кількістю видань у 2008 р.

випущено 365 друк. од., а в 2009 р. — 403 друк. од.;

видавництвами інших форм власності: у 2008 р. —

1416 друк. од., а в 2009 р. — 1 589 друк. од.; ви�

давничими організаціями: з державною формою

власності у 2008 р. — 2 445 друк. од., у 2009 р. —

2 950 друк. од.; з іншими формами власності

і у 2008 р. — 4 723 друк. од., у 2009 р. —

5 581 друк. од.

За територіальною ознакою (рис. 5) випуск

видань за два останні роки найбільше відзначи�

лися: м. Київ, Харківська, Донецька і Львівські

області. На І місці — м. Київ (у 2008 р. вийшло

за кількістю видань 3037 друк. од, за накла�

дом 7 432,3 тис. пр.; у 2009 р. — 3163 друк. од. за
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Рис. 2 — Порівняльна характеристика випуску книг
і брошур у перших кварталах 2008 і 2009 рр.

Рис. 3 — Мовна характеристика випуску видань 
у перших кварталах 2008 і 2009 рр.



накладом 6757,4 тис. пр.), ІІ місце — Харківсь�

ка обл. (у 2008 р. — 1922 друк. од. за накладом

9023,7; у 2009 р. — 2375 друк. од. за накладом

9704,7 тис. пр.), ІІІ місце — Донецька обл. (кіль�

кість видань у 2008 р. 547 друк. од. за накладом

1413,4 тис. Пр.; у 2009 р. — 855 друк. од. за накла�

дом 2022,1), ІV місце — Львівська обл. (у 2008 р.

кількість видань — 487 друк. од. за накладом

279,9 тис. пр.; у 2009 р. — 451 друк. од. за накла�

дом 245,3 тис. пр.). Звідси випливає, що у Львівсь�

кій області найбільша кількість видань і вийшло

найбільшим накладом у 2008 році, а от у 2009 р.

випуск видань за кількістю назв та накладом

помітно знизився.

Рис. 5 — Стан виходу видань за територіальною ознакою

Із зображуваних на рис. 1–5 діаграм видно,

що стан випуску книговидань у важкий кризо�

вий період з 2008–2009 рр. має тенденцію до

поліпшення і зрозуміли, що попри спад еконо�

міки, книга існує і існуватиме за будь�яких обста�

вин. Тим не менш варто розробити певну схему,

націлену на вдосконалення діяльності видав�

ництв. Адже за останніх три роки на одну людину

припадає тільки 1,2 книги на рік. Такий випуск

видань вже на сьогоднішній день не забезпечує

поточних потреб українського суспільства в гу�

манітарних, спеціальних і технічних знаннях. 

Згідно з рішенням № 13/57 від 29.11.2007 р.

«Про стан книгорозповсюдження в Україні та

проект Концепції відновлення всеукраїнської

книготорговельної мережі» розроблено план за�

ходів, спрямованих на створення сприятливих

умов для розвитку вітчизняного книговидання

та книгорозповсюдження [7]. У цьому рішенні

книга розглядається насамперед як духовний

продукт, який допомагає суспільству творчо

мислити, впливати на мораль і культуру насе�

лення держави. 

Зрозуміло, що мультимедійні та Інтернет�

технології мають значний вплив на сучасного

читача, позаяк різко знизилося бажання до чи�

тання, утім книга — продукт матеріальний, що

живе вічно, і потрібно все зробити, аби її купу�

вав більший відсоток населення. Для цього

потрібна суттєво поповнити бібліотечні фонди,

книгарні; розробити сайти на кожне видавни�

цтво чи поліграфічне підприємство з постійно

оновленою каталогізацією нових видань з тим,

щоб читач міг бачити нову інформацію, а не ту

сторінку на якій вже рік залишається все без змін,

хоча щомісячні поповнення мають бути харак�

терними для видавництва. Потрібно постійно

впливати і заохочувати споживачів новою інфор�

мацією, так би мовити «покласти їм на стіл», кни�

горозповсюджувачі не повинні сидіти на місці,

зважаючи на те, що нині інформація працює в усіх

ЗМІ, без яких PR�повідомлення не буде дієвим.

Через надзвичайно високий рівень витрат на

підготовку і виготовлення видавничої продукції,

високі поштові та транспортні витрати, креди�

торську заборгованість юридичних осіб видав�

ничих підприємств стан книговидання навряд чи

швидко зміниться. Надалі, за Концепцією [7],

передбачено спільне налагодження співпраці

видавництв, поліграфічних підприємств, друка�

рень та бібліотек по всій території України, що
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Рис. 4. Стан випуску книг
і брошур видавництвами 
і видавничими організація=
ми у перших кварталах
2008 і 2009 рр.



сприятиме розвитку швидкої рекламної інфор�

мації про книгу. 

Слід зауважити, що для розв’язання видав�

ничих проблем в Концепції пропонується: ство�

рення каталогу «Книги, що є в наявності та дру�

куються», як це взято з прикладу на Заході під

назвою «Books in Print»; захист інформації від

утисків влади; створення нових робочих місць

у видавничій сфері (як правило, один редактор

працює в особі редактора і коректора, виконую�

чи функцію два в одному), а також сформувати

світоглядне бачення громадянина у напрямі

піднесення національної самосвідомості і пат�

ріотизму. 

Отже, вкрай важливий етап у видавничій га�

лузі — це забезпечення поповнення обігових

коштів та знаходження інвесторів (спонсорів)

з інших сфер бізнесу, а з їх допомогою вкладен�

ня грошей в українську книжку.

Отже, виходячи з вищевикладеного, можна

констатувати нагальну потребу у формуванні сис�

темної класифікації виробничих і соціально�

політичних причин, що зумовлюють стан ви�

давничої діяльності в Україні, у розкритті їх

прямого й опосередкованого впливу на її показ�

ники, а як результат — формулювання систем�

них засад ефективності функціонування видав�

ничої сфери.

Таким чином, головною умовою поліпшення

діяльності видавничої справи в Україні є впро�

вадження системних засад у видавничо�полі�

графічну сферу для формування національного

інформаційного простору новітньої України,

зокрема:

1. На підставі дослідження стану та впливу

сучасних засобів масової комунікації на інфор�

маційну сферу українського суспільства запро�

вадити системні засади, вже розроблені та впро�

ваджені в європейських та світових державах

профільного типу, а також у різних сферах людсь�

кої діяльності для забезпечення гарантії високої

ефективності розвитку та діяльності видавничої

сфери України.

2. Ураховуючи те, що видавнича сфера набу�

ває дедалі яскравішого вираження регіональ�

ності, потрібно інвестувати видавничі проекти на

інтенсифікацію розвитку регіонів, що дає мож�

ливість через засоби масової інформації реалізу�

вати глибинну сутність власної географічної,

етнографічної, культурної та історичної спе�

цифіки.

3. Упроваджувати новітні інформаційні тех�

нології на базі запровадження у видавничій сфе�

рі комп’ютерно�видавничо�поліграфічних систем

і комплексів, здатних функціонувати у мережах

за підтримки Інтернет�технологій та забезпечи�

ти випуск високоякісної кольорової (натурний

відбиток) продукції накладом від одного відбит�

ка до мільйона за технологією «Print�on�demand»,

тобто в режимі реального часу. Таке вирішення

завдання можливе за умов вкладення інвестицій

у видавничу сферу як з боку держави, так і з бо�

ку приватних структур. Крім того, необхідно

змінити нормативно�правову базу, здатну сти�

мулювати процес випуску української книги чи

українських засобів масової інформації.

4. Розширити на державному рівні міжнародну

співпрацю з регіонами тих чи інших держав у ви�

давничо�поліграфічній сфері, що забезпечить до�

ступ до громадських формальних і неформаль�

них організацій при ЮНЕСКО та ООН.

5. Інтенсифікувати роботу щодо подальшого

розвитку співпраці видавництв, поліграфічних

підприємств, друкарень і бібліотек по всій тери�

торії України, створення комбінованих бібліо�

тек, тобто залучення в бібліотечний фонд елект�

ронних носіїв інформації, що сприятиме також

інтенсифікації розвитку швидкої реклами про

українську книгу чи ЗМІ. Як рекламні засоби

слід залучати зовнішні, внутрішні засоби та на

електронних носіях і при цьому використовува�

ти сучасні комп’ютерно�інтегровані видавничо�

поліграфічні системи та комплекси, а також

PR�техноології.

6. Розширити дослідження для встановлення

причинно�наслідкових зв’язків між соціально�

політичним станом держави, видавничою сфе�

рою, культурно�просвітницькою діяльністю та

процесом державотворення.

7. Встановлення причинно�наслідкових зв’яз�

ків формування стану видавничої сфери стане

підставою для впровадження відповідних дер�

жавних програм, проектів, спрямованих на роз�

виток видавничої діяльності в Україні.

Висновки. На підставі аналізу сучасного стану

видавничої сфери в Україні було узагальнено,

систематизовано й структуровано концептуаль�

ні підходи, типологію та видавничо�поліграфіч�

ні технології, що впливають на інтенсифікацію

розвитку видавничо�поліграфічної діяльності

України.

Запропонована модель сучасного комп’ю�

терно�інтегровано�поліграфічного комплексу,

здатного забезпечити випуск українських ЗМІ

та книг у режимі реального часу із використан�

ням технології «Print�on�demand» і — як резуль�

тат — випускати друковані видання за накладом

від одного до мільйона примірників, забезпе�

чивши при цьому високу якість кольорової про�

дукції. Такий підхід значно здешевлює друкова�

не видання, забезпечуючи при цьому високу

оперативність і якість випуску.

Досліджено стан функціонування україномов�

ного ринку книги чи ЗМІ і показано політику

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

116



правлячої політичної еліти сучасної Української

держави у сфері видавничої діяльності як скла�

дової національного інформаційно�комунікацій�

ного менеджменту України, наведено приклади

непослідовності і несистемності діяльності дер�

жавної політики у видавничій сфері. Проведений

аналіз засвідчив необхідність в удосконаленні

нормативно�правової бази з метою забезпечен�

ня українській книзі та ЗМІ конкурентоспро�

можності.

Встановлено, що подальший шлях розвитку

видавничої сфери можливий за умов значного

інвестування як з боку держави, так і з боку при�

ватної сфери, а також, ураховуючи те, що видав�

нича сфера набирає ознак регіональності, слід

забезпечити додаткове фінансування з боку міс�

цевих органів самоврядування тощо.

Показано, що важливим чинником розвитку

видавничої сфери в Україні є міжнародна інтег�

рація на рівні регіонів, громадських організацій

при ЮНЕСКО, ООН тощо.
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У статті обґрунтовується проект Великого
Герба України з прадавніми народними символами
в основі — хрестом, горизонтальним півмісяцем
та шестикутною зіркою.

Ключові слова: прадавні символи, тризуб,

хрест, півмісяць, шестикутна зірка, коло.

В статье обосновывается проект Большого
Герба Украины с древними народными символами
в основе — крестом, горизонтальным полумеся!
цем и шестиконечной звездой.

Ключевые слова: древние символы, тризуб,

крест, полумесяц, шестиконечная звезда, круг.

In the article is ground of project of Great Coat of
Ukraine with ancient symbols of cross, horizontal half!
moon, 6!lines star.

Key words: ancient symbol, trident, cross, half�

moon, 6�lines star, circle.

Статею 20 Конституції України передбачено,

що основу Великого Герба України має становити

тризуб. На засіданні Кабінету Міністрів України

в липні 2009 р. проект герба, запропонований

групою авторів у складі: Івахненко О. А, Міт�

ченко В. С., Дмитрієнко В. С. та Савчука Ю. К.

зі вказаним символом в основі було схвалено

в якості Великого Герба України (рис. 1) і вине�

сено на остаточне затвердження Верховною Ра�

дою України.

У свою чергу, у статті 22 проекту Конституції

України Віктора Ющенко запропоновано «Дер�

жавний Герб України — Тризуб золотої барви на

синьому щиті» без поділу на Малий і Великий

Герб України.

Відомий дослідник символу тризуба Георгій

Шаповалов у своїх працях навів переконливі

дані про те, що хреститель Русі — князь Володи�

мир запозичив тризуб у Візантії, де він вінчав

імператорський скіпетр і прикрашав монети

[1, c. 18]. Оскільки цей символ не був народним,

традиція його використання завершилася разом

із правлячими династіями руських князів невдов�

зі після татаро�монгольського нашестя. Знову зга�

дали про тризуб лише через шістсот років завдяки

археологічним розкопкам, що проводились

у Києві протягом ХІХ ст. Саме тоді були знай�

дені монети хрестителя Русі князя Володимира

Великого та його сина Ярослава Мудрого з цим

символом. Голові УНР Михайлу Грушевському

в 1918 р. вдалося переконати своїх колег затверди�

ти його гербом новоствореної держави. Викорис�

товували його як державну символіку Симон

Петлюра і гетьман Скоропадський. Проте селяни,

які на той час становили переважну більшість на�

селення України, невідразу і далеко не всі сприй�

няли цей незрозумілий для них символ. Але вже

у сталінські часи лише за його зображення, знай�

дене при обшуку, відправляли в табори. Саме

тому тризуб став символом ОУН�УПА. З тих ча�

сів у свідомості значної частини старшого по�

коління зі Сходу і Півдня України зберігся сте�

реотип про спорідненість понять «націоналіст»

і «тризуб». Не змогла його подолати й та обста�

вина, що з настанням незалежності тризуб було

оголошено Малим Гербом України. Таким чи�

ном тризуб на Малому Гербі України так і не

став об’єднуючим символом для всіх громадян

України. Сприяє цьому й та обставина, що ук�

раїнські історики та народознавці за останні сто

років так і не спромоглися придумати для нього

загальноприйнятну і захоплюючу легенду.

Рис. 1 — Проект Великого Герба України (Івахненко О. А.,
Мітченко В. С., Дмитрієнко В. С., Савчук Ю. К.)
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Відтак нами разом із заслуженим майстром на�

родної творчості України Ларисою Шустерман�

Ковальчук було створено принципово інший ва�

ріант Великого Герба України, який враховує різні

менталітет та віросповідання громадян України

і в змозі об’єднати всіх у згуртовану націю (рис. 2).

Рис. 2 — Проект Великого Герба України 
(Г. Герман, О. Білозір)

Його основа — споконвічні символи нашої

землі, що масово прикрашають козацькі прапо�

ри і корогви, герби і гербові знаки української

шляхти, козацької старшини, міст і містечок:

хрест, півмісяць�молодик ріжками догори та шес�

тикутна зірка. На відміну від тризуба безперерв�

на історія символу шестикутної зірки на теренах

України становить 6 тис. років, півмісяця —

7,5 тис. років, а хреста — аж 12 тис. років [2, c. 203].

Особливо багато цих символів на трипільській

кераміці. Адже хрестом у колі наші пращури по�

значали матінку�сонце, а півмісяцем�молоди�

ком — батька�місяця [3, c. 5–8]. Крім того лише

у слов’янських мовах слова «хрест», «хрестити»

та «християнин» мають спільний корінь. Адже

у грецькому тексті Євангелія «хрестити» звучить

як «баптізо», тобто «занурювати», «омивати»,

а «хрест» звучить як «ставрос». Те, що в українсь�

кій мові ці слова співзвучні, ряд богословів вва�

жає промислом Божим. Мабуть, тому символ

хреста прикрашає одиннадцять гербів областей

України, а тризуба — лише сім. Те, що в основі

Великого Герба нашої країни має бути хрест, вва�

жають і народні депутати України Ганна Герман

і Оксана Білозір, які в жовтні 2009 р. внесли на

розгляд Верховної Ради відповідний законопро�

ект з наступним проектом Великого Герба Ук�

раїни (рис. 3).

За основу запропонованого нами з Ларисою

Шустерман�Ковальчук проекту герба взято пра�

вославний хрест на півмісяці, який традиційно

вінчав бані головних церков Покрови Божої Ма�

тері всіх Запорозьких Січей. Останній із них ди�

вом зберігся після зруйнування Січі російськими

військами в 1775 р. і нині експонується в крає�

знавчому музеї м. Нікополь. Форма цього хреста

є настільки популярною, що й нині прикрашає

бані багатьох новозбудованих храмів.

Головні складові герба — хрест і півмісяць

означають для українських християн і мусульман

небесне покровительство над нашою країною,

24 промені великого кола�сонця на хресті сим�

волізують усі області України, коло в центрі

хреста — столицю країни м. Київ, а дві зірки Ав�

тономну Республіку Крим та м. Севастополь. За

прадавньою традицією одна з них — шестикут�

на, а інша п’ятикутна як символ перемоги над

фашизмом та майбутнього членства України

в Євросоюзі. В обрамуванні герба під його основ�

ною частиною міститься тризуб. Для старшого

покоління він, як і п’ятикутна зірка, символізує

остаточне замирення і взаємне прощення після

кривавого і протиприродного протистояння між

українцями першої половини ХХ ст. В обрам�

ленні герба, крім тризуба, є: синьо�жовта стрічка

та традиційні для українців колоски пшениці,

дубове листя, як символ могутності, та кетяг ка�

лини. Загалом запропонований проект Великий

Герб нашої країни відображає Україну такою,

якою вона є, — духовною і різноманітною. У сві�

ті, що постійно змінюється, саме це має стати

запорукою її майбутнього розквіту.

Рис. 3 — Проект Великого Герба України 
(В. Мойсеєнко, Л. Шустерман=Ковальчук) 
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Статтю присвячено розробкам інформаційних
технологій для використання математичних моде!
лей у політико!економічних комунікаціях в сучасній
Україні.

Ключові слова: політична комунікація, мате�

матичне моделювання, технології.

Статья посвящена разработкам информаци!
онных технологий для использования математи!
ческих моделей в политико!экономических ком!
муникациях в современной Украине.

Ключевые слова: политическая коммуника�

ция, математическое моделирование, техноло�

гии.

The article is devoted developments of information
technologies for the use of mathematical models in po!
litical and economical communications in modern
Ukraine.

Key words: political communication, mathema�

tical model, technologies.

Постановка проблеми. Сучасний стан еконо�

міки України суттєво залежить від політичних

процесів. Разом з тим наразі відсутні потужні

автоматизовані системи управління (АСУ) для

прогнозування соціально�економічних наслід�

ків політичних рішень і узгодження діяльності

сторін. Унаслідок цього стрімко зростають еко�

номічні втрати суспільства.

Відомо, що політичні рішення залежать від

порівняно невеликої кількості політиків вищо�

го рівня, тоді як економічні процеси стосуються

значної кількості людей. Тому розроблення

інформаційних технологій для використання

математичних моделей у політико�економічних

комунікаціях з метою узгодження інтересів ве�

ликих за кількістю людей спільнот є важливим

науковим завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На�

разі досить багато науковців досліджують проб�

леми політичної комунікації на різних рівнях.

Варто назвати таких українських і російських

дослідників політичної комунікації, як М. Бах�

тін, В. Бебик, Ю. Буданцев, В. Горбатенко,

В. Конецька, О. Малаканова, Л. Посікера, Г. По�

чепцов, А. Соловйов, В. Смолякова, В. Терін,

а також зарубіжних учених (Ж.�М. Коттре,

Ч. Кулі, П. Лазарсфельд, Г. Лассуелл, М. Мак�

люен, Ю. Хабермас, П. Шаран, Р.�Ж. Швар�

ценберг та ін.).

У політологічному контексті термін «комуні�

кація» вперше вживає Ф. Ратцель на початку

ХХ ст. Мова йшла про те, що «передача інфор�

мації в політичному відношенні є найваж�

ливішою із всіх комунікаційних послуг». Однак

цей термін вживається для позначення доволі

різних феноменів. У нашій статті йдеться пере�

важно про комунікацію горизонтальну — між

найвпливовішими політиками.

В останні роки також суттєво підвищився

інтерес до моделювання взаємодії політичних

і економічних процесів у суспільстві [1–6]. Так,

у наукових розвідках зарубіжних учених наведе�

но значну кількість математичних моделей, що

описують різні економічні аспекти суспільного

вибору [1]. 

Так, американський учений Д. Асемоглу

конкретно визначає, що політичні процеси сут�

тєво відрізняються від економічних внаслідок

наявності «проблеми обіцянок»: політик після

свого обрання використовує владу, щоб не вико!
нувати свої обіцянки [2]. Власне, саме він запро�

понував потужні математичні моделі для подо�

лання кризи «проблеми обіцянок», які містять

опис виступів бідних верств населення, включа�

ючи розгляд революцій і репресій у разі їх не�

вдачі [3]. Нарешті, в експрес�аналізі світової еко�

номічної кризи, що досі триває, Д. Асемоглу

визначає причину кризи — недолугість саме

політиків (передусім американських), які рока�

ми ігнорували достатньо очевидні економічні

закони [8].

Авторами цієї статті також запропоновано

низку математичних моделей для взаємодії

комплексу «економіка + політика» в умовах су�

часної України [4–6]. Показано, що технології

щодо управління суспільно�економічними сис�

темами, які базуються на цих моделях, надають
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можливість з високим ступенем надійності здійс�

нювати прогноз. 

Проте навіть в економічно розвинутих краї�

нах математичне моделювання політичних проце�

сів все ще не стало практикою. Нами побудовано

математичну модель для останньої президентсь�

кої виборчої кампанії в США, де засвідчено, що

її реальний перебіг відповідає відомій «дилемі

ув’язнених», а наслідки для США будуть не най�

кращими [7]. Те, що навіть країна із розвинутою

культурою теоретико�ігрового аналізу економіч�

них і політичних процесів «наступила на граблі»,

свідчить про відсутність відповідних суспільно�

економічних інститутів, а також про загальну

слабість, уразливість системи управління на

рівні держави як цілої системи.

Отже, сьогодні, як ніколи, виникає потреба

у створенні таких АСУ, які у просторі політико�

економічних комунікацій надавали б можливість

узгодити між собою політичні рішення та їх еко�

номічні наслідки. Як засвідчила триваюча фінан�

сово�економічна криза, відсутність такої автома�

тизованої системи управління стає вже реальною

загрозою не тільки для національної безпеки

держави, а й для світової спільноти загалом.

Постановка задачі. Метою статті є розроблен�

ня структури автоматизованої системи для управ�

ління економічними наслідками політичних

рішень і опису її ключових елементів. Користу�

вачами такої АСУ можуть виступати як вищі

політичні структури України — Президент і йо�

го адміністрація, Кабінет Міністрів, Верховна

Рада, судова система, так і політичні партії і гро�

мадські організації, вищі навчальні заклади, інс�

титути регіональної влади та місцевого само�

управління, бізнесові структури тощо.

Метод розв’язання задачі. Нами описано ме�

тод побудови інформаційного простору (ІП), який

адекватно відповідає поставленій задачі прийнят�

тя рішення чи управління [9; 10]. Показано, що

введений ІП може бути представлений у вигляді

прямої суми восьми компонентів Ik, k = 1, …, 8,

які визначаються через характеристики інфор�

мації, що до них входять. Унаслідок цього мно�

жину {Ik} можна розглядати як повну абетку для

заданої задачі (класу задач) в сенсі теорії управ�

ління [11; 12]. 

Показано, що абетки «до управління» та «піс�

ля управління» будуть відрізнятися тільки в тому

разі, якщо факт управління мав місце (звичай�

но, в межах нашої задачі) [9; 10]. Це уможлив�

лює введення у розгляд операторів, які зчитують

букви абетки «до управління» і переводять їх

у букви абетки «після управління». Такі опера�

тори дещо відрізняються від абстрактних авто�

матів теорії алгоритмів і абстрактних мов, і тому

вони були названі абстрактними інформаційними

автоматами (АІА) [9; 10; 11; 12]. Доведено, що

множина всіх АІА може бути однозначно описана

із використанням 16 типів двокомпонентних АІА

(2АІА), які спеціально сконструйовані [9; 10]. 

У наших працях було вирішено завдання про

самоорганізацію довільної популяції 2АІА щодо

розв’язання задач прийняття рішень (аналіти�

ки) та управління у загальній постановці [13].

Отримана класифікація всіх можливих варіантів

взаємодії (як у сенсі одночасної, так і в сенсі по!
чергової) між 2АІА. Таким чином, сукупність 2АІА

може розглядатись як варіант мови, яка є адек�

ватною задачам здійснення аналізу й управління.

Нарешті, нами показано, що мова 2АІА адек�

ватно описує прийняття рішень і управлінську

діяльність як окремої людини, так і групи людей

[14–17].

Метод побудови АСУ для синтезу ефективних
аналітичних і прогностичних систем для прийняття
рішень ключовими політичними та економічними
гравцями. Опишемо формальну схему розв’я�

зання задачі про узгодження політичних і еконо�

мічних рішень. Ця задача має місце  як наслідок

того, що сучасні бази даних/знань у галузі

політики та економіки мають відносно незнач�

не перекриття, незважаючи на те, що вони опи�

сують один і той самий об’єкт. Інакше кажучи,

інформаційний простір політичної аналітики та

політичних рішень P має дуже незначне перек�

риття із інформаційним простором економічної

аналітики та прийняття рішень E.

Як було вже показано, довільну задачу щодо

аналізу й управління заданим об’єктом можна

описати в межах ІП, сконструйованого із враху�

ванням мети майбутньої діяльності чи управ�

ління [9; 10; 17]. Таким чином, інформаційні

простори P і E будуть включені у відповідні ком�

поненти інформаційного простору {Ik}. Мета ана�

літичної чи управлінської задачі задає зміни, що

їх необхідно здійснити в інформаційному прос�

торі {Ik} для того, або досягти поставленої мети.

Ця задача розв’язується із застосуванням певної

сукупності відповідним чином дібраних 2АІА,

з яких формується мережа із 2АІА, що викону�

ють ефективний аналіз задачі і здійснюють не�

обхідну зміну компонентів ІП. Як було показа�

но у наших працях, задачі здійснення аналізу та

виконання діяльності в загальному випадку не

збігаються [13]. Крім того, у мережі деякі із 2АІА

повинні працювати одночасно («разом», «спіль�

но»), а деякі — почергово. На закінчення, слід

знову «повернутися» до просторів P і E.

Схематично це можна зобразити алгоритмом,

схема якого виглядає так:

(1)
+ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ +

{ } { } { }

{ } { } .

before
i ik

after
i k

P E I T e
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Тут через {Ti} та {ei} позначено множину типів

2АІА та взаємин між ними (операторів переве�

дення типу в тип) відповідно.

В алгоритмі (1) ціла низка етапів може бу�

ти повністю формалізована. Це стосується всіх

«внутрішніх» етапів, які розташовані між {Ik
before}

та {Ik
after

}.

Далі ми опишемо варіант реалізації алгорит�

му, який орієнтовано на застосування на рівні

держави в умовах сучасної України.

Варіант побудови автоматизованої системи
управління для оптимізації процесу узгодження
економічних і політичних рішень для України. На

рис. 1 зображено реалізацію описаної алгорит�

мом (1) схеми організації процесу узгодження

економічних і політичних рішень в умовах су�

часної України. 

Перший і останній етапи схеми (рис. 1) — це

практики: політики й економісти. Люди, які

приймають рішення: саме вони ставлять зада!
чу, використовуючи, як правило, лінгвістичні

моделі [9; 17] і які, власне, й приймають рішення

щодо того, чи досягнуто мети. 

Три наступні етапи можуть бути формалізо�

вані, і для них можуть бути розроблені спеціалі!
зовані автоматизовані системи управління. 

На другому етапі за справу беруться економіс�

ти (як правило, це аналітичні відділи) і тепер, як

результат, лінгвістична модель перетворюється

на модель формалізовану. Вже на цьому етапі по�

трібне втручання спеціалістів, які допоможуть

адекватно «перекласти» лінгвістичну модель

політика чи економіста на «мову» ІП, тобто ви�

разити її через відповідні компоненти інформа�

ційного простору. Відмітимо, що мова 2АІА дає

змогу адекватно виразити потреби людини, тобто

правильно зрозуміти бажання політика чи еко�

номіста [9; 14–17]. Це відмічено маркером «1»

над відповідними процесами. 

Наступний етап — це пошук розв’язання по�

ставленої задачі. Для цього мають бути дібрані

відповідні аналітики та експерти не тільки з ура�

хуванням їхніх професійних якостей, а й також

відповідно до їх типів 2АІА. Більше того: для того,

щоб отримати саме оптимальне узгодження, оп�

тимальний аналіз і оптимальний прогноз пове�

дінки єдиного об’єкта (а це, як правило, Україна

як єдина суспільно�економічна система), потріб�

но ще й відповідно до вимог мови 2АІА здійсни�

ти комунікації між цими експертами. Матема�

тичний апарат, що необхідний для здійснення

цього, був опублікований раніше [9; 13; 17]. Цей

етап також допускає використання формальних

процедур, і тому для його здійснення може бути

розроблена спеціалізована АСУ. Оскільки для

цього ключове значення має використання мо�

ви 2АІА, даний етап позначено маркером «2». 

Підкреслимо, що на цьому етапі політичні

й економічні задачі розглядаються в рамках єди!
ного інформаційного простору, тобто викорис�

товуються для цього відповідні моделі. Такі мо�

делі наразі вже частково існують [1; 3; 4; 6]. 

Після того, як експерти напрацювали рішення

(здійснили аналіз, розробили сценарій тощо),

останнє має бути «перекладено» на мову відпо�

відно політики й економіки. Це теж багато в чому

може бути виражене у вигляді формальних алго!
ритмів, тому тут також може застосовуватись

спеціалізована АСУ. 

Штрихова стрілка вказує, що на цьому етапі

зберігається узгодженість між політичними і еко�

номічними рішеннями. Вона ж буде збережена

також і на рівні практиків — як політиків, так

і економістів (що теж відмічено такою самою

стрілкою).

Перехід до практиків вимагає обов’язкового

застосування мови 2АІА, бо сьогодні тільки во�

на дає змогу передбачити, в якому саме вигляді

слід подати людині інформацію для того, щоб

вона її якнайкраще засвоїла [14–17]. Відмітимо,

що, як свідчать результати спостережень і екс�

периментів, подача інформації в невідповідному
для даного типу 2АІА вигляді сприймається лю�

диною вкрай негативно, що для практиків —

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

122

Модель аналізу 

та управління

Практика ПрактикаАСУ�2 АСУ�3АСУ�1

Економіст

1

1 3

2

3

Економіст

Модель

економіки

Сценарії

економіки

Політик ПолітикМодель

політики

Сценарії

політики

Рис. 1 — Схема алгоритму узгодження економічних і політичних рішень



і політиків, і економістів — є дуже небезпечним.

Тому цей етап також виділено маркером — «3».

Ключова роль координаторів при побудові АСУ.
При побудові оптимальних АСУ для аналізу по�

ведінки та для управління складними, великими або

ж ієрархічними об’єктами принципову роль віді�

грають люди, які здатні здійснювати опрацюван�

ня інформації й управління, оперуючи при цьому

мовами більш високого рівня (буквами), в яких

можуть виступати мови нижчого порядку [18].

Такі люди названі координаторами, що під�

креслює їхню здатність адекватно відновити неві�

дому їм інформацію або ж придумати нову інфор�

мацію, що сформульована мовою відповідного

рівня [9; 16; 17].

Таким чином, виникає задача щодо класифі�

кації експертів не тільки за притаманним їм ти�

пом 2АІА, але й за рівнем, і предметною облас!
тю, для яких вони є координаторами. Слід

зауважити, що, чим вищий рівень координато�

ра, тим у ширшій галузі предметних областей він

здатен опрацьовувати інформацію. 

Якщо ж рівень координатора не відповідає

вимогам поставленої задачі, діяльність сформо�

ваної аналітичної чи виконавської системи бу�

де, як правило, неефективною. Внаслідок цього

АСУ�2 (див. рис. 1) має будуватися саме з коор�

динаторів відповідного рівня, а її будова є ви�

рішальною для оптимального функціонування

всієї системи узгодження загалом.

АСУ для Національної безпеки держави у сфері
прийняття рішень на вищих управлінських рівнях.
Мова 2АІА дає змогу описати алгоритми, що до�

пускають інтерпретацію як цілеспрямоване

управління конкретною людиною [17]. При цьо�

му таке управління може навіть не усвідомлюва�

тися людиною [13; 15; 17]. 

Оскільки управлінці вищого рівня управління

державою також належать до цілком певного

типу 2АІА, виникає можливість управління ни�

ми з боку сторонніх осіб. Більше того: кар’єрні

запити деяких підлеглих цілком можуть спонука�

ти їх до здійснення такого управління. Як резуль�

тат, управління Україною може бути сконцент�

ровано на задачах, що відповідають приватним

інтересам певних осіб, які, до того ж, не займа�

ють вищих постів у державі.

Далі, найвищі особи держави також здатні

опрацьовувати інформацію та приймати рішен�

ня у межах всього одного типу 2АІА, а тому для

вироблення оптимального рішення необхідно

застосовувати описані вище АСУ, які, відповід�

но, стають елементами забезпечення Національ�

ної безпеки. 

Нарешті, внаслідок наявності певних взаємин

між типами 2АІА, найвищі посадові особи будуть

ставитися одна до одної у відповідності з ними.

Низка взаємин є неефективною, навіть конфлікт�

ною, а деякі взаємини є такими, що відповідають

прямому чи сугестивному управлінню одним із

комунікантів. Унаслідок цієї обставини комуні�

кації серед найвищого керівництва державою

можуть бути не просто вкрай неефективними,

а навіть набувати явно вираженого «особис�

тісного» відтінка. Причиною цього є те, що ін!
терпретація того чи іншого рішення та дії свого

комуніканта буде іншим комунікантом здійсне�

на неадекватно. І це може призвести не тільки

до втрати працездатності, а й до суїциду [15].

Створення основаної на мові 2АІА АСУ для

організації управління на вищому державному

рівні, таким чином, вимагає свого невідкладно�

го рішення [17].

Висновки
1. Розроблений метод побудови АСУ для

створення ефективних аналітичних і прогнос�

тичних систем для прийняття рішень ключови�

ми політичними й економічними гравцями

в умовах сучасної України.

2. Описаний варіант побудови АСУ із вико�

ристанням мови 2АІА для врахування особли�

востей сприйняття та переробки інформації як

замовниками, так і експертами. Цей варіант АСУ

дає змогу формувати експертні системи для узго�

дження політичних і економічних рішень.

3. Розглянуті умови застосування мови 2АІА

та побудованих з її використанням АСУ для за�

дач Національної безпеки, а також виділені спе�

цифічні нові класи задач Національної безпеки,

які можуть бути вирішені за її допомогою.
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У статті висвітлено мовно!комунікативні
властивості фахівця у системі ключових компе!
тенцій медика!науковця. 

Ключові слова: іноземні мови, ключові ком�

петенції, компетентність, післядипломна ме�

дична освіта.

В статье освещены коммуникативные харак!
теристики специалиста в системе ключевых
компетенций медика!ученого.

Ключевые слова: иностранные языки, ключе�

вые компетенции, компетентность, последип�

ломное медицинское образование.

The article describes the specialist’s linguistic and
communicative characteristics at the system of key
competences of physician!scientist.

Key words: foreign languages, key competences,

competence, postgraduate medical education.

Сучасна освіта в Україні спрямована на надан�

ня тому, хто навчається, необхідних знань, вироб�

лення відповідних умінь і навичок. Натомість

освітні заклади сьогодні недостатньо навчають

приймати рішення, використовувати інформа�

ційні й комунікаційні технології, критично мис�

лити, вирішувати конфлікти тощо. Таким чином,

зміст освіти сьогодні не повністю відповідає

потребам суспільства та ринку праці, не спря�

мований на набуття необхідних життєвих ком�

петенцій, які, в свою чергу, покликані адаптувати

особистість до повноцінного функціонування

в умовах сучасних соціальних інституцій. Перед

педагогічною наукою і практикою в Україні гост�

ро постало питання реформування освіти в на�

прямку гуманізації навчання, сприяння цілісному

формуванню й самоусвідомленню особистості че�

рез збагачення досвіду та розуміння відмінностей

між різними культурами, розвитку і раціональ�

ного використання потенційних можливостей

освітньої системи.

Як показує досвід багатьох зарубіжних країн,

що займалися визначенням, відбором і впрова�

дженням ключових компетенцій, останнім часом

відбулася переорієнтація програм та педагогіч�

них технологій на компетентнісний підхід [1].

Європейські країни ведуть ґрунтовну дискусію

навколо того, як озброїти людину необхідними

вміннями та знаннями для забезпечення її гар�

монійної взаємодії з технологічним суспільством,

що швидко розвивається. Саме тому важливим

є усвідомлення поняття компетентності в су�

спільстві, що базується на знаннях. Важливо ро�

зуміти, яких саме компетенцій і як необхідно

навчати, що має бути результатом навчання.

Така позиція вимагає від сучасної освіти (в усіх

її ланках) особливо серйозних реформаційних

кроків до оновлення змісту освіти та застосу�

вання нових педагогічних підходів до навчання,

впровадження інформаційних і комунікаційних

технологій, які модернізують процеси розвитку

суспільства. Одним із шляхів оновлення змісту

освіти й узгодження його з сучасними потреба�

ми, інтеграцією до європейського та світових

просторів є орієнтація навчальних програм на на�

буття ключових компетенцій та створення ефек�

тивних механізмів їх упровадження. 

Поняття «ключові кваліфікації» теоретично

обґрунтував німецький вчений Д. Мартенс в се�

редині 1970�х років. Необхідність перегляду

традиційного розуміння кваліфікації він убачав

у тих змінах, які відбувались у виробничих тех�

нологіях. Широке застосування інформаційної

та комунікаційної техніки, нечіткий ринок

праці висувають, на думку Д. Мартенса, нові

кваліфікаційні вимоги до фахівця. Основна його

ідея полягала в тому, щоб підготувати фахівців,

спроможних адаптуватися до сучасних техно�

логій виробництва, легко переходити від одного

виду праці до іншого, володіти знаннями

й уміннями, потрібними для широкого кола

професій.

Поняття «ключова кваліфікація» набуває в за�

рубіжній педагогіці самостійного значення і не

пов’язується з певною професією. У вітчизняній

професійній педагогіці традиційне розуміння

кваліфікації істотно збагачується. Вона визнача�

ється як сукупність соціальних і професійно�ква�

ліфікаційних вимог, що висуваються до соціаль�

них і професійних здібностей людини.

Обидва підходи спрямовуються на формуван�

ня загальнопрофесійних знань і умінь, розвиток

творчих здібностей, розширення професійного

профілю, забезпечення професійної мобільнос�

ті і конкурентоспроможності.
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А. Шелтен запропонував такий розширений

каталог ключових кваліфікацій [7]:

1. Загальноосвітні знання, уміння і навички

широкого профілю: культура мови, знання іно�

земних мов, загальні технологічні й економічні

знання.

2. Загальнопрофесійні знання й уміння в га�

лузі вимірювальної техніки, техніко�технологіч�

ної діагностики, читання й розроблення техніч�

ної документації, охорони праці, що необхідні

для широкого кола діяльності.

3. Когнітивні здібності: здатність переносити

знання й уміння з одного виду професійної діяль�

ності в інший, здатність вирішувати проблеми,

самостійність і критичність мислення.

4. Психомоторні здібності: загальні психомо�

торні вміння (координація дій, витривалість,

швидкість реакцій, ручна вправність, концент�

рація уваги тощо).

5. Персональні якості: надійність, відповідаль�

ність, самостійність, оптимізм, мотивація досяг�

нень, прагнення забезпечувати високу якість

роботи.

6. Соціальні здібності: співробітництво, готов�

ність до кооперації, комунікативність, толерант�

ність, корпоративність, справедливість.

Формування цих ключових кваліфікацій, на

думку прихильників такого підходу, має допома�

гати переборювати невизначеність ринку праці,

складати довгострокову основу професійної

діяльності, максимально враховувати тенденції

третьої технологічної революції.

Ключові кваліфікації мають широкий радіус

дії, виходять за межі однієї групи професій, пси�

хологічно готують фахівця до зміни й освоєння

нових спеціальностей, забезпечують готовність

до інновацій у професійній діяльності.

Отже, зміни у сфері виробничих технологій

зумовлюють необхідність формування у фахівця

особливих надпрофесійних, а точніше — екстра�

функціональних знань, умінь і навичок, власти�

востей, якостей і здібностей, що забезпечують

його професійну мобільність, конкурентоспро�

можність і соціальну захищеність.

Провідною підструктурою особистості фахів�

ця є професійно�смислова спрямованість, що

характеризує домінуючі потреби, мотиви, інтере�

си, цінності й настанови тощо. Екстрафункціо�

нальну, не пов’язану з конкретною професією

спрямованість матимуть такі характеристики

особистості, як потреба у праці, професійних до�

сягненнях і успіху, корпоративність, готовність

до інновацій. Не менш важливою якістю є здат�

ність до спілкування, а також такі її характерис�

тики, як вербальна і невербальна комунікації,

перцепція та інтеракція. Назвемо цю групу

соціально значущих характеристик соціально=
професійними кваліфікаціями.

Другою за важливістю підструктурою суб’єк�

та професійної діяльності є власне професійна

компетентність — сукупність професійних знань,

умінь і навичок, а також досвід виконання профе�

сійних дій. Ґрунтуючись на визначенні ключо�

вих кваліфікацій, до цієї підструктури вносимо

загальнопрофесійні і політехнічні знання й умін�

ня з матеріалознавства, організації та планування

технологічних процесів, читання техніко�техно�

логічної документації, узагальнені способи й ал�

горитми вирішення проблем, знання й уміння

в галузі інформаційних, комунікаційних техно�

логій тощо. Е. Зеєр називає цю групу ключових

кваліфікацій полівалентною професійною компе=
тентністю [2]. Вона відображає можливості фа�

хівця «приєднувати» загальнопрофесійні знання,

вміння та навички, а також узагальнені способи

міжпрофесійних дій до різних професій і спе�

ціальностей. Ця група ключових кваліфікацій

характеризується широтою діапазону застосу�

вання різних професійних функцій.

Центральною (третьою) підструктурою осо�

бистості фахівця, що визначає продуктивність

його діяльності, є комплексні професійно важ�

ливі якості. Вони багатофункціональні, та вод�

ночас кожна професія має свій ансамбль таких

якостей. При визначенні складу групи ключо�

вих кваліфікацій потрібно враховувати їх за�

гальнопрофесійний, екстрафункціональний ха�

рактер. До них слід віднести інтелект і такі

когнітивні здібності, як уважність, спостереж�

ливість, дивергентне мислення, креативність,

характер і самосвідомість (самопізнання, само�

оцінка, самореалізація), а також такі якості осо�

бистості, як самостійність, відповідальність,

надійність. Виокремимо в цій професійно зу�

мовленій підструктурі особистості дві групи

ключових кваліфікацій — когнітивну і персо�

нальну.

Четвертою професійно зумовленою підструк�

турою особистості є професійно значущі психо�

фізіологічні властивості. До ключових кваліфіка�

цій цієї підструктури належать загальнопрофесійні

сенсомоторні здібності: координація дій, швид�

кість реакції, спритність рук, окомір, здатність

визначати кольори тощо. Назвемо цю групу клю�

чових кваліфікацій сенсомоторною. Тобто, ґрун�

туючись на професіографічних дослідженнях

вітчизняних психологів, є підстави визначити

п’ять груп ключових кваліфікацій:

– професійно�смислову;

– полівалентну професійну компетентність;

– професійно�когнітивні здібності;

– психофізіологічну кваліфікацію;

– сенсомоторну кваліфікацію.
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Очевидно, що склад ключових кваліфікацій

кожної з цих груп визначатиметься об’єктом

і предметом конкретної групи професій. 

Європейська рекомендована структура ком�

петенцій безперервної освіти пропонує вісім ос�

новних компетенцій (умінь):

1) спілкування рідною мовою;

2) спілкування іноземними мовами;

3) математичні здібності й основні компетен�

ції (уміння) у науці й технології;

4) інформаційна компетентність;

5) уміння вчитися;

6) міжособистісні, міжкультурні та соціальні

компетенції й громадянська компетентність;

7) підприємництво;

8) культурне самовираження.

Компетенції визначаються тут як комбінація

знань, умінь і відносин, притаманних певній

ситуації. Основними компетенціями є ті, що по�

трібні всім людям для особистого вдосконалення

та розвитку, активного громадянства, соціаль�

ного включення й застосування. 

Спілкування іноземною мовою належить до

основних умінь, як і спілкування рідною мовою:

воно ґрунтується на здатності розуміти, виража�

ти й інтерпретувати думки, почуття і факти як

усно, так і письмово (слухання, говоріння, чи�

тання й письмо) відповідно до соціальної ситу�

ації — на роботі, вдома, на дозвіллі, в освіті

й вихованні (навчанні), виходячи з певних по�

треб або побажань. Спілкування іноземною мо�

вою передбачає також такі уміння, як посеред�

ництво та міжкультурне розуміння. Людський

рівень досвідченості (компетентності) колива�

ється між чотирма вимірами: різними мовами та

відповідно їхніми передумовами, навколишнім

світом і потребами / інтересами.

Компетенція з додаткової або іноземної мо�

ви вимагає знання лексики, функціональної

граматики та поінформованість про різні види

вербальної взаємодії й реєстри мови. Важливим

є також знання звичаїв суспільства, культурного

аспекту й варіативності мови.

Основні вміння складаються з можливості ро�

зуміти розмовне мовлення, ініціювати, підтриму�

вати та закінчувати розмови, читати і розуміти

тексти, що відповідають людським потребам.

Люди повинні вміти відповідно використовувати

додаткові засоби, а також вчити іноземні мови

неформально, в процесі безперервної освіти.

Позитивне ставлення до мов і міжкультурної

комунікації передбачає розуміння культурних

розбіжностей і різноманіття, інтересу та допит�

ливості.

При розгляді проблем модернізації освіти і ви�

значенні вимог до випускників вищих закладів

освіти широко застосовують термін «професійна

компетентність». К. В. Шапошников розуміє

категорію «професійна компетентність» як готов�

ність і здатність фахівця приймати ефективні

рішення в процесі професійної діяльності. Про!
фесійна компетентність «загалом характери�

зується сукупністю інтегрованих знань, умінь

і досвіду, а також особистісних якостей, що да�

ють змогу людині ефективно проектувати і здійс�

нювати професійну діяльність у взаємодії з нав�

колишнім світом» [6]. Дослідник вважає, що

в основу показників суб’єктної професійної ком!
петентності можуть бути покладені характе�

ристики актуальної і потенційної діяльності

фахівця.

Під час розгляду професійних компетенцій ви�

окремлюють: 1) прості (базові) компетенції (фор�

муються на базі знань, умінь, здібностей, легко

фіксуються і виявляються в певних видах діяль�

ності); 2) ключові компетенції — надзвичайно

складні для обліку та виміру, вони проявляють�

ся в усіх видах діяльності, в усіх відносинах осо�

бистості зі світом, відображують духовний світ

особистості та змісти її діяльності. У деяких до�

слідженнях також є інші кваліфікації: 1) стан!
дартні — ті, без яких неможливим є нормальне

функціонування особистості або організації;

2) ключові — забезпечують конкурентоспромож�

ність на соціально�економічному ринку, вигідно

відрізняючи від аналогічних представників;

3) провідні — «створення» майбутнього, що

виявляється в інноваційності, креативності, ди�

намічності й діалогічності (кооперативності,

децентрації, полікультурності) [3].

Потенціал суб’єкта у системі соціальних і ви�

робничих відносин визначається поняттям

компетенція. Під компетенцією ми розуміємо

готовність суб’єкта ефективно організовувати

внутрішні і зовнішні ресурси для визначення та

досягнення мети. Говорячи про внутрішні ре�

сурси суб’єкта, доцільно виходити з його знань,

умінь, навичок, елементів функціональної гра�

мотності та його цінностей, психологічних влас�

тивостей особистості. До зовнішніх ресурсів

можна віднести інформацію, матеріальні об’єк�

ти (інакше кажучи, технології їх використання),

соціальне оточення (люди, організації).

Оволодіння суб’єктивно новою діяльністю

проходить успішніше, якщо новий спосіб діяль�

ності накладається в досвіді суб’єкта на більш

загальний, вже ним привласнений. Тому, кажу�

чи про освіту, орієнтовану на формування ком�

петенції особистості, слід визначити той резуль�

тат освіти, що забезпечує просування у цьому

напрямі. Мова йде про ключові компетентності,
які ми розуміємо як результат освіти, що вира�

жається в оволодінні певним набором (меню)

способів діяльності, універсальним щодо об’єкта
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впливу. Значення ключових компетентностей

полягає в тому, що, опановуючи певний спосіб

діяльності, суб’єкт набуває досвіду присвоєння

діяльності, формує персональний «ресурсний па�

кет». Ключові компетентності стають основою

для компетенції суб’єкта.

Розглядаючи ключові компетентності як

прямий результат загальної освіти, що підлягає

формуванню й об’єктивованій перевірці, потріб�

но визначити їх список. Даний результат освіти

був визначений не внаслідок розвитку педагогіч�

ної теорії, а через формування запиту, зверненого

до системи освіти зі світу праці, тому підходити

до наявних у наш час списків ключових компе�

тентностей як до науково обґрунтованих кла�

сифікацій не слід. Вони формувалися плинним

порядком і вмістили ті способи діяльності, які

принципово важливі для того чи іншого співтова�

риства, але для багатьох його членів є дефіцитом. 

Ключова компетентність не пов’язана ні

з конкретною технологією, ні з конкретним по�

ведінковим алгоритмом, вона універсальна що�

до цілого класу об’єктів впливу (отже, не може

містити в собі знання про кожен конкретний

об’єкт) і передбачає діяльність у ситуації з висо�

ким ступенем невизначеності. Таким чином, су�

купність саме ключових компетентностей (тобто

універсальних способів діяльності й ціннісно�

мотиваційного компонента особистості) і утво�

рить компетенцію особистості як готовність до

постановки мети й організації зовнішніх і внут�

рішніх ресурсів для її досягнення в ситуації не�

визначеності. 

Визначення компетентності як ключової по�

в’язано насамперед з тим, що вона необхідна

всім членам професійного співтовариства, неза�

лежно від їхніх виробничих чи соціальних функ�

цій. Ми можемо штучно окреслити коло ситуацій

і об’єктів впливу (але тільки в узагальненому

вигляді) і представити ключові компетентності

в певному контексті. Тоді можна говорити, на�

приклад, про ключові професійні компетентності,
тобто готовності вирішувати проблеми, здійсню�

вати комунікацію і працювати з інформацією

у контексті професійної діяльності, у сфері ви�

робничих і трудових відносин загалом. Поняття

«професійні» в цьому разі задає контекст трудо�

вої діяльності і знижує рівень універсальності

ключових компетентностей до рівня трудової

діяльності, а поняття «ключові» — не уможлив�

лює зниження її до рівня конкретної професій�

ної діяльності, на якому проявляється спеціальна

компетенція. Контекст, у якому проявляються

ключові професійні компетентності, містить

у собі: 1) просування себе працівником у сфері

зайнятості або самозайнятості, 2) трудові відно�

сини — організація виконання трудових обов’яз�

ків працівника (але не сама взаємодія з об’єктом

праці, в якому виявляється, в першу чергу, спе�

ціальна компетенція), 3) вертикальна й гори�

зонтальна взаємодія в колективі. Слід зазначи�

ти, що ключові професійні компетентності є вже

результатом системи професійної освіти, але без

сформованої в системі загальної освіти бази —

ключових компетентностей, оскільки їх рівень

буде досить низьким, адже в завдання професій�

ної освіти входить лише «переміщення в кон�

текст» тих універсальних способів діяльності, які

становлять ключові компетентності.

Для забезпечення формування ключових ком�

петентностей у системі освіти мають бути сфор�

мовані певні знання як ресурс в того, хто на�

вчається. Але немає принципового значення, які

саме це знання, що є їхнім предметом. Інакше

кажучи, завдання формування ключових ком�

петентностей передбачають не стільки перегляд

предметного змісту, скільки зміну технологій

освітнього процесу.

Соціально�економічний аналіз розвитку су�

часних професійних технологій дає підстави ви�

окремлення основних факторів, що зумовлюють

необхідність упровадження поняття ключових

компетенцій у практику підготовки та оціню�

вання професійного рівня фахівців. Отже, це:

– економічна невизначеність, що імпліцитно

несе загрозу безробіття і зумовлює необхідність

безперервного підвищення рівня освіти тa ква�

ліфікації;

– зміна організаційної структури: замість

ієрархічної вертикальної структури — командна

(мережева) організація, поширення антропоце�

нтричної системи виробництва;

– децентралізація процесу прийняття рі�

шень, в результаті чого дедалі більшого значення

набуває здатність працювати самостійно, аналі�

зувати складні ситуації і приймати відповідальні

рішення;

– широке впровадження у виробництво, сер�

віс і побут комп’ютерних технологій;

– знання різних мов і культур, що припускає

ґрунтовну гуманітарну підготовку і володіння

двома–трьома іноземними мовами.

Наведемо п’ять ключових компетенцій, яким

надається особливого значення у професійній

освіті країн Європейського Союзу та які є реле�

вантними для підготовки медичних фахівців:

– соціальна компетенція — здатність брати на

себе відповідальність, спільно виробляти рішен�

ня і брати участь в їх реалізації, толерантність до

різних етнокультур і релігій, уміння поєднувати

особисті інтереси з потребами підприємства і су�

спільства;

– комунікативна компетенція, що передбачає

володіння технологіями усного і письмового спіл�
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кування різними мовами, зокрема й мовою ком�

п’ютерного програмування, включно зі спілку�

ванням у мережі Інтернет;

– соціально=інформаційна компетенція, що

передбачає володіння інформаційними техно�

логіями і критичне ставлення до соціальної ін�

формації, поширюваної ЗМІ;

– когнітивна компетенція — готовність до пос�

тійного підвищення освітнього рівня, потреба

в актуалізації та реалізації особистісного потен�

ціалу, здатність самостійно здобувати нові знан�

ня й уміння, здатність до саморозвитку;

– спеціальна компетенція — підготовленість до

самостійного виконання професійних дій, оці�

нювання результатів особистої праці.

Керуючись висновками А. Шелтена, можна

виділити три групи ключових компетенцій [7]:

– соціальну компетенцію — здатність орієнту�

ватись у соціально�економічних умовах регіону,

взаємодіяти з людьми різних соціально�профе�

сійних груп, етнічної і релігійної належності;

– навчально=методичну компетенцію — здат�

ність самостійно опановувати нові знання, умін�

ня і способи дій, а також постійно збагачувати

професійну компетентність;

– спеціальну компетенцію — вільне володіння

способами виконання загальних дій, необхід�

них для конкретної спеціальності.

Мовно�комунікативний аспект особистості

фахівця є суттєвим для всіх груп і форм компе�

тенції. В тому, зокрема, і полягають певні труд�

нощі професійно орієнтованого викладання

рідної та іноземної мов.

Іноземна мова, на відміну від інших навчальних

предметів, які вивчаються у вищому освітньому

закладі, є водночас метою й засобом навчання.

Труднощі полягають у точності визначення пере�

ходу від того, що сьогодні є метою, а завтра стане

засобом досягнення іншої, більш складної, мети.

Істотним для розуміння специфіки предмета

«іноземна мова» є те, що його засвоєння не дає

тому, кого навчають, безпосередніх знань про

реальну дійсність. Мова виступає переважним

чином засобом формування та формою існуван�

ня й вираження думки про об’єктивну дійсність,

закономірність і властивості якої є предметом

інших дисциплін.

Компетентнісно орієнтована модель вимагає

активізації навчальної мовно�мовленнєвої діяль�

ності шляхом насичення змісту начального мате�

ріалу професійно�ціннісними змістами, а також

шляхом використання індивідуальних робочих

програм як корекційного спрямування, так і про�

грам для просунутих у мовно�комунікативному

сенсі студентів, що сприяють цілеспрямованому

формуванню професійно�комунікативної ком�

петенцій.

Після закінчення вузівської програми слу�

хачі повинні:

– мати чітке уявлення про основні теорії

досліджуваної мови;

– орієнтуватись у сучасному стані обговорю�

ваних у курсі питань;

– володіти навичками двостороннього усно�

го й письмового професійно�орієнтованого пе�

рекладу;

– уміти вести бесіду мовою в межах вивче�

них тем.

Вважається, що наведений перелік може бу�

ти доповнений на підставі компетентнісного

підходу. Водночас слід зауважити, що поняття

«компетенція» і «компетентність» відкривають

нові можливості, а саме вони дають змогу роз�

глядати розв’язувані нами проблеми у ширшо�

му контексті, оскільки маємо на меті поступ до

формування мовної та комунікативних компе�

тенцій з їх проекцією на професійне середо�

вище.

Така постановка мети співзвучна сьогодніш�

ньому розумінню іноземної мови як засобу со�

ціальної взаємодії в умовах професійного та

міжкультурного спілкування. Реалізація цієї ме�

ти пов’язана з розвитком у тих, кого навчають,

перекладацької й комунікативних компетенцій,

достатніх для реалізації комунікативних функ�

цій на рівні, що дає змогу повноцінно здійсню�

вати коло професійних обов’язків і професійне

спілкування.

Своєрідна суперечливість цільових настанов

системи додаткової та післядипломної освіти

полягає, на наш погляд, у тому, що, з одного бо�

ку, вони спрямовані на розкриття внутрішніх

особистісних можливостей студента�фахівця,

а з іншого боку — на адаптацію до потреб і ви�

мог, які висуваються до нього вищою школою

і державою. Зняти суперечності й співвіднести

особисті й суспільні потреби має компетентніс=
ний підхід.

Наша модель професійно�комунікативної

компетентності поєднує в собі ті мовно�комуні�

кативні компетенції, які задіяні в професійно�

орієнтованому спілкуванні постійно, в усіх його

проявах (письмовому та всіх видах усного; у всіх

тематичних і стилістичних діапазонах, при пе�

рекладі наукових, інструктивно�технологічних,

юридичних матеріалів тощо).

Ці компетенції можна умовно розділити на

дві групи: концептуальні, у яких переважає

когнітивний аспект, і технологічні, які припус�

кають наявність здібностей одночасно розумі�

ти, пояснювати та діяти у сфері певної компе�

тенції. Таким чином, у представленій нами далі

моделі компетенції розпадаються на два блоки,

а саме:

129

Р
о

зд
іл

 V
 «

С
О

Ц
ІА

Л
Ь

Н
І К

О
М

У
Н

ІК
А

Ц
ІЇ

»



Компетенції, на відміну від набутих знань,

умінь і навичок, можуть модифікуватися, комбі�

нуватися і в цій якості ставити відправні пункти

для прийняття евристичних рішень.
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Компетенції

концептуальні: технологічні:

– знання й розуміння суті міжмовної комунікації та її

специфіки;

– знання й розуміння змісту процесу комунікації та

готовність використовувати їх під час аналізу процесу між�

мовного спілкування;

– знання прагматичних аспектів мовної комунікації

і здатність використовувати їх при аналізі результатів

міжмовного спілкування;

– знання про основні принципи побудови зв’язного

тексту, вільних і фразеологічних сполучень у його складі та

здатність застосовувати їх на практиці;

– знання про граматичні й стилістичні аспекти мовної

комунікації та готовність до оформлення тексту відповідно

до цих знань;

– знання основних моделей перекладу й перекладаць�

ких трансформацій, здатність використовувати їх при ви�

борі варіанта перекладу.

– уміння здійснювати аналіз тексту;

– уміння визначати тип тексту, здатність обрати стра�

тегію комунікації з урахуванням її мети;

– уміння використовувати основні способи й прийо�

ми досягнення значеннєвої, стилістичної адекватності;

– уміння правильно оформляти текст відповідно до

норм і узусу, згідно з типологією текстів;

– уміння професійно користуватися словниками,

довідниками, базами даних та іншими джерелами додатко�

вої інформації;

– уміння здійснювати письмовий (в обмеженому об�

сязі — усний) переклад текстів, що належать до сфери ос�

новної професійної діяльності;

– уміння користуватися комп’ютером при перекладі.  



У статті висвітлено погляди на проблему
соціалізації особистості в колективі. На історич!
ному та сучасному матеріалі досліджено пробле!
му використання психологічних засад у процесі
формування особистості учня початкових класів.
Подано аналіз базових понять, а також система!
тизація відповідних теоретичних положень. Ок!
реслено перспективи удосконалення процесу вихо!
вання в майбутньому.

Ключові слова: гуманізація, виховний про�

цес, соціалізація, взаємовідносини, осо�

бистість, колектив, психологічні засади.

В статье освещены взгляды на проблему социа!
лизации личности в коллективе. На историческом
и современном материале исследована проблема
использования психологических основ в процессе
формирования личности ученика начальных клас!
сов. Представлены анализ базовых понятий и сис!
тематизация соответственных теоретических
положений. Намечены перспективы усовершенст!
вования процесса воспитания в будущем.

Ключевые слова: гуманизация, воспитатель�

ный процесс, социализация, взаимоотношения,

личность, коллектив, психологические основы.

In the article the views on the problem of socializa!
tion of personality in the collective are expounded. The
problem of psychological means’ usage in the process of
elementary pupils’ up!bringing has been researched,
taking into account the historical and periodical levels.
The analysis of the basic notions of the investigation is
presented and the corresponding theoretical grounds are
generalised. The prospects of improvement of process of
education are drawn in the future.

Key words: humanisation, upbringing process,

socialization, interrelations, personality, collective,

psychological conditions.

Сьогодні виникла потреба в методологічно�

му і теоретичному обґрунтуванні засад, форм

і методів вирішення проблем соціально�педа�

гогічного характеру, зокрема тих, що виникають

і вирішуються у взаємодії школи та суспільства.

Позитивно зорієнтована соціалізація особистості

сприяє соціальному розвитку, самовдосконален�

ню й самореалізації особистості, що, у кінцевому

підсумку, впливає на відродження суспільства.

Особливої значущості набуває проблема вихован�

ня та розвитку особистості учня початкової шко�

ли в колективі на гуманістичних засадах, оскільки

у цей період формуються морально�психоло�

гічні особистісні якості. Є безсумнівним те, що

для успішного розв’язання педагогами означеної

проблеми необхідні поглиблені психологічні

дослідження закономірностей цього розвитку,

очевидною є й наукова потреба у визначенні пси�

хологічних та соціальних особливостей розвит�

ку особистості молодшого школяра.

До проблем соціалізації та формування осо�

бистості молодшого школяра в колективі, пси�

хологічних теорій особистості зверталося багато

радянських і українських учених, це, зокрема,

О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, К. К. Плато�

нов, О. В. Киричук, О. М. Лутошкін, Л. І. Уман�

ський, О. І. Донцов, А. В. Петровський,

Р. С. Немов, В. С. Висоцький, Г. О. Люблінсь�

ка, К. Н. Волков та ін.

Мета статті — теоретичний аналіз проблеми

розвитку особистості в колективі в умовах гумані�

зації суспільства, а також встановлення особли�

востей психологічних основ соціально цілісної
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життєдіяльності молодшого школяра в дитячому

колективі, що дасть відповідне підгрунтя в но�

вих соціальних умовах розв’язувати проблеми

міжособистісних стосунків, соціалізації, само�

ствердження та самореалізації особистості.

Поняття «соціалізація» досліджували

В. П. Каптерєв, І. С. Кон, А. В. Андрєєнкова,

Д. Уотсон, Е. Торндайк, Ф. Г. Гіддінсон,

Н. Франклін, В. Б. Ольшанський, Т. Парсон

і Р. Мертон (як процес повної інтеграції особис�

тості в соціальну систему), Г. Олпорт та К. Ро�

джерс (як процес самоактуалізації). Проаналі�

зувавши назване поняття, ми спинилися на

визначенні соціалізації як процесу інтеграції

індивіда в суспільство, в різноманітні типи со�

ціальних спільнот шляхом засвоєння ним еле�

ментів культури, соціальних норм і цінностей,

на основі яких формуються соціально значущі

риси особистості [1, с. 194].

І. С. Кон у праці «Социология личности»

розглядає соціалізацію як засвоєння індивідом

соціального досвіду певної системи соціальних

ролей і культури. Людина стає особистістю, об’єк�

том і суб’єктом суспільних відносин, послідовно

проходячи різні стадії соціалізації [2, с. 23].

Дослідження проблем соціалізації здійсню�

вались у працях З. Фрейда (механізми соціалі�

зації), Т. Парсонса (соціальна дія та соціальна

роль), Р. Мертона (соціальний статус), А. Адлера

(унікальна соціальна діяльність), Г. Д. С. Мейна

і В. С. Виготського (соціальна ситуація розвит�

ку), Г. Гварда (педагогічні можливості соціалі�

зації), А. В. Мудрика (фактори соціалізації),

В. П. Каптерєва (соціально зумовлене виховання)

та ін. Теорії та концепції соціалізації особистос�

ті розробляли Д. Мід та Р. Мертон (теорія осо�

бистості), Т. Парсонс (теорія соціальної дії),

В. І. Муляр (технологія самореалізації особис�

тості), Р. Лінтон і Ф. Мерілл (теорії соціального

статусу), Д. Локк (соціальна концепція розвит�

ку особистості).

Соціалізація включає і процес виховання —

це поступове набуття індивідом під час своєї

діяльності, спілкування і відносин особистіс�

них, духовно�моральних якостей, соціального

досвіду, культури і багатства людських взаємин,

розширення його комунікативної сфери, станов�

лення самосвідомості, доброчинної життєвої

позиції [4, с. 19]. Отже, виховання можна роз�

глядати як процес цілеспрямованої, свідомо

контрольованої соціалізації [4, с. 48].

І. Д. Бех зазначає, що виховання є провід�

ничим і визначальним фактором розвитку

і формування особистості в наших умовах, де

основною метою всього суспільства є забез�

печення умов для всебічного розвитку людини

[5, с. 4–5].

В. П. Каптерєв простежує лінію соціальної зу�

мовленості виховання. Обмеженість такого ви�

ховання дослідник убачав у досить вузькому розу�

мінні людської природи через єдину соціальну

групу властивостей, яка відповідає переважній

ознаці даної суспільно�політичної організації

[1, с. 96].

Формування гуманістично спрямованої та со�

ціально активної особистості зумовлюється ба�

гатьма чинниками. Ми визначили психологічні

особливості розвитку молодших школярів, які

слід ураховувати в процесі соціалізації.

Молодший шкільний вік охоплює життя ди�

тини від 6 до 10 років і обіймає два мікровікових

періоди — 1–2�х класів і учнів 3–4�х класів, які

мають виразні вікові характеристики. Молод�

ший шкільний вік, як ніякий інший етап шкіль�

ної освіти, багатий своїми ресурсами, які треба

вчасно виявити і підтримати, розвинути й удос�

коналити [7, с. 1]. О. Савченко зазначає, що

психічний розвиток у даному періоді є результа�

том взаємодії біологічного і соціального чинни�

ків та особистої активності дитини. Активність

молодшого школяра виявляється в різних фор�

мах: наслідування дій дорослих, у численних

іграх, навчанні, спілкуванні, формуванні вмінь

і навичок [8, с. 4].

О. В. Запорожець, вивчаючи взаємозалежність

формування психічних процесів та їх якостей

і практичної діяльності дітей, дійшов висновку,

що самі психічні процеси — не що інше, як

орієнтовні дії, що виконуються у внутрішньому

плані, і наскільки дитина повно обстежує ситуа�

цію, залежить легкість і швидкість засвоєння дії

та успішність її виконання [13, с. 39].

М. П. Задесенець характерним для дітей на�

зиває прояв інтересу до всього, що їх оточує. Вони

хочуть все знати, здатні розвивати у своїй діяль�

ності велику активність, виявляють бурхливу

енергію, якщо тільки організувати їх і надати їх�

ній діяльності ясної для них мети [10, с. 96].

В. А. Крутецький, аналізуючи, як істотно змі�

нюється в цей період ставлення школяра до своїх

однолітків, доходить висновку, що міжособис�

тісні взаємини не існують абстрактно, незалеж�

но від діяльності людини і незалежно від того

статусу, який вона має в колективі, тобто вони

(взаємини) відображають об’єктивні стосунки

дітей [11, с. 233].

Діти цього віку більш свідомо, ніж дошкіль�

ники, спроможні сприймати вимоги щодо своєї

поведінки. До того ж, їм притаманні підвищена

сприйнятливість до зовнішніх впливів, здатність

до наслідування [9, с. 20]. Учителі початкової

школи, особливо у 4�му класі, мають працювати

над розвитком рольової поведінки учнів, поступо�

во вводити у процес навчання і виховання учнів
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нові соціальні ролі: дослідник, критик, організа!
тор, опонент, керівник діяльності [10, с. 36]. Спо�

кійно входять у шкільне життя діти самостійні,

цілеспрямовані, які вміють долати труднощі,

доводити розпочате до кінця, не підмінюють

і не спрощують мети, за власною ініціативою

перевіряють зроблене, знаходять свої помилки,

виправляють їх [15, с. 9].

Головною особливістю особистості молод�

шого шкільного віку є зміна соціальної позиції,

набуття певної соціальної ролі. До кінця цього

віку колективні інтереси і спілкування з товари�

шами починають виокремлюватися для дитини

в особливу сферу життя, наповнену особис�

тісним спілкуванням, радощами й інтересами

[22; с. 137]. Г. О. Люблінська наголошує на тому,

що соціальна роль розуміється як безособис�

тісна норма, що не залежить від особистих рис

характеру виконуючих її індивідів. Л. М. Фрідман

вказує, що поняття «соціальна роль» ніби пов’язує

діяльність особистості та її самопізнання з функ�

ціонуванням соціальної системи [21, с. 196].

Ще наприкінці 20�х років минулого століття

Л. С. Виготський запровадив у науковий обіг

поняття соціальної ситуації розвитку дитини.

Вчений вказував, що основним компонентом

соціальної ситуації є сукупність соціальних

і міжособистісних дій людей, які оточують дити�

ну. В. Г. Кремень наголошує на тому, що загаль�

ну соціальну ситуацію розвитку дитини в почат�

кових класах визначають школа (навчальний

заклад) з властивою їй системою правил і вимог;

вчителі з властивими їм педагогічними погляда�

ми, індивідуальними особливостями й рівнем

майстерності; колектив класу, що в сукупності

характеризується соціокультурним та інтелекту�

альним рівнем розвитку дітей [17, с. 117–118].

І. Д. Бех зазначає, що саме школі належить

важливе місце в розвитку гуманістичної соціально

активної позиції вихованця, оскільки в дитячі

роки формуються найважливіші риси особис�

тості [18, с. 17].

Школу і колектив як інструменти соціалізації

розглядали Д. Рагга, Д. Чайдлс, А. С. Макарен�

ко, П. П. Блонський, Л. І. Божович, К. Н. Вол�

ков, Г. С. Костюк, Г.М. Фрідман.

П. П. Блонський говорив, що дитячий ко�

лектив наділений величезною виховною, фор�

мувальною силою. Л. І. Божович зазначала, що

формування особистості дитини визначається

насамперед тим становищем, яке вона займає

в системі доступних їй людських взаємин, і тим,

в якому співвідношенні перебувають вимоги, що

ставлять до неї життя й дорослі, з наявними у неї

в цей час психологічними особливостями [14, с. 7].

К. Н. Волков у своїй книзі «Психологи о пе�

дагогических проблемах» звертає увагу на те, що

в колективі, де всі його члени добре знають один

одного та емоційно зміцнені настільки, що мо�

жуть вільно висловлювати свою думку, хоча во�

на і відрізняється від думки інших, ступінь пе�

реконливості стає значно меншим. На цьому

грунті виникає нова якість — колективістське

самовизначення. Таким чином, саме в колективі

особистість знаходить істинну свободу [20, с. 102].

Г. С. Костюк зазначає, що в колективі, зґурто�

ваному цілеспрямованою діяльністю, створю�

ються найскладніші життєві взаємини, виділя�

ються функції, які закріплюються за кожним

членом, визначаються вимоги до поведінки, ви�

робляється єдина суспільна думка, складаються

оцінні судження, яким належить провідна роль

у формуванні моральних рис. В умовах колекти�

ву індивід може здійснювати свої наміри щодо

співробітництва з іншими, утверджувати себе

як особистість, реалізувати свої можливості

[21, с. 178].

П. М. Фрідман звертає увагу на те, що будь�

який індивід закономірно проходить три фази

свого становлення в даній групі як особистість

[16, с. 162]: адаптація особистості в групі — за�

своєння індивідом діючих у групі норм і ово�

лодіння відповідними формами та засобами

діяльності; індивідуалізація — мобілізація всіх

внутрішніх ресурсів для того, щоб продемон�

струвати свою індивідуальність; інтеграція —

взаємна трансформація індивіда і групи.

Одним із основних чинників соціалізації ви�

ступає соціально�комунікативна активність, як

одна із форм вибіркового ставлення дитини до

ровесника та інших людей [16, с. 162]. Різні ас�

пекти взаємодії учасників виховного процесу

розглядали С. Сисоєва, А. Фурман, Г. Філіпчук,

Є. І. Головаха, А. Н. Лутошкін.

Г. Філіпчук, зокрема, вказує. що залежно від

індивідуальних особливостей, рис характеру, го�

товності і потреби у спілкуванні по�різному скла�

даються взаємини в колективі. В учнів І класу

таке товаришування починає формуватися на�

самперед між тими учнями, що сидять за однією

партою, разом ходять до школи, розважаються,

граються. Проте спілкування це дуже нестійке.

У 2�му класі вимоги до товариша зростають, на�

буваючи моральної спрямованості, зумовленої

почуттям обов’язку у навчанні та поведінці. В їх�

ніх взаєминах вже виявляються зародки друж�

би, яка іноді набуває глибокої прив’язаності,

взаємної симпатії. У 3�му класі взаємини між

учнями набувають більш глибокої моральної

спрямованості. Діти цього віку вже глибше ро�

зуміють свій обов’язок перед колективом класу,

школи і здебільшого без вагань його виконують.

Спілкування з однолітками дає дитині мож�

ливість побачити наслідки тієї чи іншої своєї
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поведінки, отримати соціальний досвід, який не

завжди може дати сім’я [22, с. 227].

Головним показником міжособистісних взає�

мин, на думку Є. І. Головахи є психологічний клі�

мат — настрій колективу, його морально�психо�

логічна атмосфера. Перебуваючи у групі, людина

потрапляє в особливу психологічну атмосферу,

яка змінює й її власну психологію [17, с. 31].

А. Н. Лутошкін зазначає, що психологічний клі�

мат залежить від рівня загальної культури членів

колективу. Мікроклімат колективу може бути

сприятливим чи несприятливим. Завдання вчи�

теля — створити сприятливий психологічний

клімат, здорову психологічну атмосферу в ко�

лективі [23, с. 22].

Дитина завжди намагається утвердитись у ко�

лективі, бо самоствердження особистості — фун�

даментальна потреба людини та самовираженні

й саморозкритті. Проблему самоствердження

особистості вивчали А. Маслоу, К. Рожерс,

Н. Комбс, Ж. Піаже. Природа соціального само�

ствердження особистості має суперечливий ха�

рактер і зумовлена розвитком потребнісно�моти�

ваційної сфери особистості. Процес соціального

самоствердження особистості розглядається як

поступове набуття людиною соціального досвіду

та самоактуалізації її метапотреб [24, с. 69]. Мо�

тивом особистісного самоствердження є праг�

нення досягти максимальної повноти життя за

конкретних умов [23, с. 113]. Ця фундаменталь�

на потреба реалізується в процесі організованої

освітньої співдіяльності учасників навчально�

виховного процесу. Досить цікаві ідеї щодо про�

цесу соціального самоствердження особистості

дитини пропонує Дж. Дьюї. На думку вченого,

дитина — активний суб’єкт свого навчання, то�

му що в неї є потреба пізнання світу. Цих потреб

чотири: соціальні, конструювання, художнього

вираження, дослідницькі. Тому головна роль учи�

теля полягає у створенні умов для самореаліза�

ції цих потреб. Згідно з теорією Дж. Г. Міда та

К. Чулі, особистість виростає з множини інте�

ракцій людей із навколишнім світом, передусім

завдяки міжособистісному спілкуванню, в резуль�

таті чого вона навчається дивитися на себе очи�

ма інших, тобто думати про себе, як про інших,

а також розуміти поведінку оточуючих її людей

і те, як вони передбачають її власну поведінку.

Ця теорія робить акцент на вирішальній ролі

колективу та соціальних груп у поступовому роз�

ширенні соціального досвіду особистості та її по�

дальшого самоствердження.

М. Н. Корнєв зазначав, що виступаючи як

суб’єкт спілкування, займаючи певну позицію,

особистість завжди характеризується оцінним,

вибірковим ставленням до оточуючих людей,

самої себе, умов життя. У будь�якій колективній

діяльності людина зіставляє, оцінює і вибирає

партнерів для співробітництва, спілкування,

виходячи з можливостей групи і власних потреб

[25, с. 252]. Рева Ю. наголошував, що колектив�

на діяльність здійснюється без видимої участі

дорослих, за умов використання колективних,

групових, парних робіт, для чого створюються

тимчасові чи постійні мікроколективи вихован�

ців [25, с. 68]. Завдання соціальної діяльності це —

соціальна адаптація як активне пристосування

до умов середовища, суспільства відповідно до по�

треб суспільства та власних потреб і мотивів; со�

ціальна індивідуалізація — реалізація сукупності

установок на себе, виділення себе із групи; і ін�

теграція як досягнення взаємодії між особис�

тістю й групою, сполучення особистих інтересів

з інтересами навколишніх.

У своїй роботі вчителі можуть спиратися на де�

які психологічні принципи, які слід враховувати

в процесі забезпечення соціального розвитку

сучасних школярів. По!перше, всім людям, і особ�

ливо дітям, притаманні потреба у ствердженні

та реалізації себе як особистості, потреба стати

значущим для інших, прагнення належним чи�

ном бути оціненим оточенням. Саме ці потреби

мають стати основою діяльності сучасної шко�

ли. По!друге, ефективний соціальний розвиток

відбувається тільки за умов власної активності

особистості в різноманітних формах діяльності.

По!третє, соціальний розвиток — це станов�

лення відповідальної особистості. Взаємодія має

ставати гуманнішою, демократичнішою, більш

перейнятою відчуттям взаємної поваги та довіри.

По!четверте, особливу увагу слід приділити фор�

муванню шкільних колективів, бо саме у спільній

діяльності закладаються головні цінності та нор�

ми соціального буття дитини. По�п’яте, соціальне

становлення особистості в сучасній школі перед�

бачає також розвиток її чуттєво�емоційної сфери.
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У статті розглядається проблема взаємозв’яз!
ку емоційної культури майбутнього вихователя та
його світоглядних позицій, їх значення у профе!
сійній готовності студента. Уточнено зміст по!
няття «емоційна культура», визначено складові
компоненти емоційної культури. Здійснено аналіз
психолого!педагогічних досліджень проблеми
емоційної культури.

Ключові слова: емоційна культура майбутньо�

го вихователя, світоглядні позиції, оцінно�цін�

нісні знання.

В статье рассматривается проблема взаимос!
вязи эмоциональной культуры будущего воспита!
теля и его мировоззренческих позиций, их значение
в профессиональной готовности студента. Уточне!
но содержание понятия «эмоциональная культура»,
определены составные компоненты эмоциональной
культуры. Осуществлен анализ психолого!педаго!
гических исследований проблемы эмоциональной
культуры.

Ключевые слова: эмоциональная культура бу�

дущего воспитателя, мировоззренческие пози�

ции, оценочно�ценностные знания.

In the article the problem of the correlation of the
future pre!school teacher emotional culture and his
world view positions and their meaning in the students
professional readiness is presented. The contest of the
concept «emotional culture» has been detailed and the
concept of the basic components of the emotional culture
is determined. The analysis of the emotional culture prob!
lem in the psychology!pedagogical research is realized. 

Key words: future pre�school teacher emotional

culture, world view positions, valuing knowledge.

Постановка проблеми. Нині питання підго�

товки фахівців дошкільного профілю є одним із

найгостріших у системі освіти. Сучасні діти, які

відрізняються нестандартною поведінкою і техно�

логізованим характером мислення, потребують

нового покоління педагогів. Відтак у суспільстві

постійно зростають вимоги до якості фахової

підготовки педагогів дошкільного профілю.

Першою ланкою в системі освіти є дошкільна

освіта, що поряд із сімейним вихованням закла�

дає основи соціокультурного становлення осо�

бистості. В цьому періоді розвитку особистості

формуються суто людські якості: сприймати світ,

думати, спілкуватися з іншими людьми, усвідом�

лювати самого себе. Недостатня увага до мож�

ливостей розвитку дитини�дошкільника може

обернутися надалі непоправними втратами

в особистості людини. З огляду на це проблема

професійної компетентності вихователя набу�

ває наразі особливої актуальності.

У Концепції підготовки фахівця у галузі до�

шкільної освіти вказується, що визначальним

у становленні майбутнього вихователя є «пріо�

ритет загальнолюдських духовних цінностей,

формування в майбутніх спеціалістів духовних

якостей, розвиток спеціально�педагогічних, ху�

дожніх, психологічних та естетичних начал» [5].

На нашу думку, підготовка фахівця на такому

рівні передбачає сформованість у нього такого

компонента педагогічної культури, як емоційна
культура. 

Мета статті — теоретично обґрунтувати

роль і значення емоційної культури у професій�

ній діяльності майбутнього вихователя; розкри�

ти місце світоглядних позицій у формуванні

емоційної культури студентів, їх взаємозв’язок

із компонентами емоційної культури.

Виклад основного матеріалу. Проблема емо�

ційної культури особистості упродовж останніх

десятиріч привертає дедалі більшу увагу вчених

(Б. Додонов, Л. Кондрашова, Л. Сбітнєва, Л. Со�

колова, О. Чебикін та ін.). Так, у працях В. Сухом�

линського відмічається важливість постановки

даної проблеми. Автор зазначає, що культура

почуттів стає особливою сферою духовного жит�

тя людини і без широкого і повного діапазону

почуттів не буде повноцінної людини. Педагог

визначав такі ознаки емоційної культури, як куль�

тура відчуттів і сприймань, культура слова та емо�

ційних станів, емоційна сприйнятливість світо�

глядних і моральних ідей, принципів, істин [6].

Дослідник О. Чебикін розглядає культуру

емоцій як систему особистісних настанов, що на�

дають можливість суб’єкту адекватно усвідом�

лювати власні переживання та переживання

інших людей, які віддзеркалюють ставлення до

духовних цінностей та ідеології конкретного со�

ціального середовища [7]. Таке трактування емо�

ційної культури містить лише емоційні аспекти
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і не розкриває інших її компонентів (мотивацій�

ного, когнітивного, саморегулюючого).

У багатьох закордонних і вітчизняних дослі�

дженнях звертається увага на той факт, що емо�

ційну культуру, як і будь�яку іншу культуру, варто

формувати й виховувати. Однак проблемі фор�

мування емоційної культури майбутніх педаго�

гів у процесі вузівської підготовки присвячено

незначну кількість робіт. Зокрема, психологічні

механізми й умови формування культури емо�

цій студентів вищих технічних закладів освіти

розглядались у дисертаційному дослідженні

С. Колот, формування емоційної культури май�

бутніх учителів музики досліджували І. Могилей,

Л. Нікіфорова; проблему формування емоцій�

ності педагогічної діяльності майбутніх учителів

розглядала Л. Страхова; формування емоційної

культури майбутніх учителів у процесі вивчення

педагогічних дисциплін вивчала І. Аннєнкова.

Аналіз психолого�педагогічної літератури

з проблеми емоційної культури засвідчив, що

питання про сутність емоційної культури як про�

фесійно значущої якості особистості вихователя

досі не вивчалося. Недостатньо з’ясовані особ�

ливості формування цієї якості в студентів під час

навчання у вищому навчальному закладі з по�

зицій сучасних концепцій виховання, не дослі�

джувались закономірності розвитку емоційної

культури як професійно значущої якості особис�

тості вихователя.

Аналізуючи питання емоційної культури,

слід зауважити, що на підставі філософського,

психологічного і педагогічного вивчення понять

«емоції», «культура» ми визначили емоційну

культуру вихователя як інтегративну якість, яка

набула ціннісної спрямованості, системності, ці�

лісності, здатності до самоуправління й саморе�

гуляції. Вона дає змогу адекватно усвідомлювати

власні переживання і переживання вихованців,

що функціонально забезпечує розвиток особис�

тості вихователя, адекватність його поведінки

особистісним і професійним потребам, ефек�

тивність педагогічної діяльності.

Ми розглядаємо емоційну культуру як про�

фесійно значущу якість особистості вихователя.

Така якість є багатокомпонентною і охоплює

знання, потреби, мотиви, почуття, вчинки, сві�

тоглядні позиції педагога. У ході дослідження ми

виділили такі компоненти емоційної культури:

мотиваційний, когнітивний, діяльнісно�поведін�

ковий, саморегулюючий, емоційно�почуттє�

вий. Означені компоненти взаємопов’язані

й перебувають у взаємозалежності. 

Специфіка педагогічної діяльності передбачає

розвиток педагога не тільки як фахівця у галузі

своєї діяльності, а й як особистості. На думку гру�

пи дослідників (В. Бойко, Л. Мітіна) розвиток

особистості неможливий без самопізнання,

з яким тісно пов’язані емоційні переживання:

чим більше пізнання пов’язано із серцевиною

«Я», самозміною, тим більшою мірою в цьому

задіяні емоції [1].

Слід зазначити, що емоційна культура май�

бутнього вихователя ґрунтується на певних

знаннях, зокрема провідну роль у рівні сформо�

ваності емоційної культури мають світоглядні

позиції особистості. Адже професійна підготовка

педагогів передбачає мотиваційно�ціннісне став�

лення до майбутньої діяльності, широкі світо�

глядні орієнтири, сформованість певних особис�

тісних якостей, знань і вмінь, необхідних для

організації навчально�виховного процесу. Усі

означені компоненти емоційної культури не�

розривно пов’язані з поняттям «світосприйнят�

тя», яке визначає особливості розвитку перера�

хованих складових.

Педагогічна наука, розглядаючи світосприй�

няття як категорію світогляду, спирається на по�

ложення про взаємодію культури і світогляду.

Аналіз наукової літератури доводить, що поняття

культури містить ціннісно�смисловий компонент,

в межах якого відбувається процес становлення

професіонала й особистості. Світосприйняття

ґрунтується на низці духовних феноменів — це

віра, мрія, надія, сподівання, на предметах ду�

ховних почуттів — моральних, естетичних, ре�

лігійних, національних, родинних тощо, що ма�

ють атрибут святості (В. Шинкарук). 

Процес формування світоглядних позицій

особистості ніколи не закінчується, постаючи

відкритою системою. Однак вирішальним ета�

пом цього процесу є період студентства, в якому

йде процес професійного становлення та загаль�

нокультурного розвитку особистості.

Окремі аспекти проблеми формування

оцінно�ціннісних знань молоді у процесі освіти

були і є предметом глибоких теоретичних дослі�

джень у філософії, психології, педагогіці та інших

наукових галузях. Так, теоретико�методологічні

основи ціннісної проблематики в царині освіти

розкрито у наукових розробках І. Беха, Л. Бу�

тенко, Т. Бутківської, В. Галузинського, М. Євту�

ха, І. Зязюна, С. Клепка, І. Лернера, В. Сухом�

линського, Ю. Шрейдера та інших учених.

Формування світоглядних позицій людини

здійснюється за умови соціально сприятливих

умов виховання та життя особистості, розуміння

необхідності розширювати коло своїх знань,

приймати інших людей, цінувати світ таким,

яким він є, самореалізовуватись і самовдоско�

налюватись. Студентська молодь перебуває у тому

віковому періоді, який дуже чутливий до будь�

яких зовнішніх впливів. Маючи певні світог�

лядні установки та орієнтири, які визначають їх
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світосприйняття і які сформувались під впливом

батьків у досить ранньому віці, студенти вже сві�

домо можуть підходити до вибору своїх світогляд�

них позицій. Адже ці позиції не є незмінними

і залежать від вільного, усвідомленого вибору

особистості. Вони також визначають забезпечен�

ня умов оптимального проходження студентами

всіх етапів фахової підготовки у ВНЗ, готовності

до роботи з дитячим колективом, успішної

адаптації й інтеграції у педагогічне середовище.

Доведено, що в основі світоглядних позицій

лежать відчуття й сприйняття, базовані на пси�

хоемоційних властивостях, що взаємодіють з ра�

ціональними структурами і виражаються у здат�

ності усвідомлювати, розуміти світ і відображати

його у культурному вчинку (Г. Залеський,

В. Зинченко, С. Рубінштейн). Автори відміча�

ють, що світосприйняття характеризується пев�

ною подвійністю: з одного боку, його рушійними

силами є внутрішні зусилля особистості, з ін�

шого — воно піддається зовнішнім впливам, що

зумовлює постійну внутрішню боротьбу.

Аналізуючи світосприйняття та світоглядні

позиції, ми спираємось на позиції таких учених,

як Є. Бистрицький, Р. Ленчовський, В. Мала�

хов, Д. Попов, Г. Тульчинський, В. Шинкарук,

щодо характеристики основних ознак даних

понять: світосприйняття — спосіб самовизна�

чення, саморозвитку та самосвідомості людини,

що здійснює зв’язки та відносини людини зі

світом; культурно�духовно�моральна орієнтація

людського суб’єкта, що усвідомлюється як дійове

визнання самоцінності (В. Малахов); світосприй�

няття виявляється в образах світу (Г. Гачев);

світосприйняття спирається на образ культури

та світ національного буття; світосприйняття —

смисложиттєва цінність, вимір духовного світу

особистості.

В основі будь�яких світоглядних позицій

завжди лежать знання. Аналіз різних наукових

позицій дав змогу зробити висновок про те, що

знання як результат процесу пізнання дійсності

відображаються у свідомості людини у вигляді

уявлень, понять, суджень, гіпотез, теорій, кон�

цепцій, принципів, законів, закономірностей то�

що (Г. Гребенюк, І. Зимня, А. Хуторський, Г. Щу�

кіна). Перетворюючись на суб’єктивне надбання

людини, вони розширюють її досвід, стають пе�

редумовою її подальшого зростання як особис�

тості. Отже, знання є обов’язковим компонентом

будь�якого пізнавального процесу молоді. 

На підставі аналізу наукових праць (В. Кра�

євського, І. Лернера, В. Оконя, М. Васильєвої,

В. Гриньової, В. Сластьоніна, Н. Ткачової та ін.)

ми уточнили, що оцінно�ціннісні знання — це

окремий вид знань, у яких відображається влас�

не оцінне ставлення суб’єкта до навколишнього

світу на основі його індивідуальних ціннісних

пріоритетів. З одного боку, вони є результатом

пізнання об’єктів існуючої реальності, тобто

об’єктивно існуючого світу, а з іншого — їхньої

суб’єктивної оцінки, власного інтерпретування,

що дає змогу молодій людині адекватно реагу�

вати на події навколишнього світу відповідно до

власних інтересів, мотивів, переконань і цінніс�

них пріоритетів. Саме оцінно�ціннісні знання

забезпечують формування у студентів цілісної

світоглядної картини існуючої реальності, але

тільки в тому разі, якщо вони становлять єдину

систему.

Науковці визначають оцінно�ціннісні знання

як такі, що є підґрунтям для формування адек�

ватного ставлення молодої людини до діяльності

(М. Каган, Л. Панченко, І. Лернер, Г. Щукіна,

І. Зязюн). До таких знань належать знання, ре�

зультатом засвоєння яких є усвідомлення мо�

лоддю значущості головних людських якостей

і властивостей, необхідних для ефективної праці,

а також розуміння ролі праці в житті, здатність

швидко адаптуватися до нових умов праці, ви�

явлення позитивної установки щодо трудової

діяльності. 

Дослідниками Б. Ананьєвою, І. Зимньою,

Л. Столяренко та ін. встановлено, що під час

формування системи оцінно�ціннісних знань сту�

дентів відбувається становлення характеру й ін�

телекту людини, оскільки саме цей вік визна�

чається як центральний період становлення

особистості. Таким чином, проблема формуван�

ня емоційної культури у студентські роки є ак�

туальною та потребує особливої уваги та роз�

робленості.

Незважаючи на певну дослідженість, питан�

ня взаємозв’язку формування світосприйняття

та емоційної культури особистості і нині ли�

шається відкритим. Позитивне світосприйняття

є досить широким поняттям і вивчалось, тією

чи іншою мірою, різними науковцями і в різні

часи. Узагальнюючи всі визначення розглядува�

ного поняття, під позитивним світосприйнят�

тям ми розуміємо прийняття себе з усіма пере�

вагами та недоліками, прийняття інших людей

і світу загалом; ставлення до світу як до об’єкта

підтримки за відсутності ворожості до нього.

Питання взаємовпливу світосприйняття та

формування якостей особистості, визначення

ролі емоційно�чуттєвого сприйняття світу зна�

йшли своє відображення у працях Л. Виготсь�

кого, який відзначав, що світоглядні установки

людини, її ціннісні орієнтири відображають не

певні логічні конструкти, а ставлення людини

до світу, яке формується крізь призму емоційно�

го сприйняття людини [2]. Тобто провідна роль

у становленні особистості належить емоційно�
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чуттєвим способам пізнання та побудови внут�

рішньої картини світу. 

На думку багатьох дослідників, емоції є ви�

значальним фактором у формуванні світоглядних

позицій і установок. У теорії диференційованих

емоцій К. Ізарда зазначається, що саме особис�

тий досвід підказує кожній людині, що саме вона

відчуває: щастя, тугу чи страх; вона знає, що во�

ни відрізняються за внутрішніми переживання�

ми і за зовнішнім виглядом. Емоції взаємодіють

одна з одною, а також із перцептивними, когні�

тивними, моторними процесами і впливають як

на них, так і одна на одну [3]. Тому виховання

емоційності людини та формування її почуттів

є важливим фактором в управлінні становленням

її особистості. Ізард К. описує емоційну культуру

як функцію соціального досвіду, яка виявляється

в успішності соціального розвитку та соціалізації

індивіда. За визначенням автора, вона справляє

безпосередній вплив на формування особистіс�

них рис, а також на інтелектуальний і соціаль�

ний розвиток людини. 

Аналіз філософської, психологічної та педаго�

гічної літератури вказує на неподільність понять

«світогляд» і «емоції». Вони є взаємопов’язаними

і визначають основні риси особистості. Саме

емоційно�чуттєвий досвід людини, якого вона

набула в ранньому дитинстві, є основою світо�

сприйняття і визначає характер «базисної довіри

до світу» (Е. Еріксон). Базисна довіра передбачає

позитивне сприйняття як світу, так і оточуючих

людей, ставлення до соціуму як до підтримуючої

структури, а також визначає поведінку людини

в дорослому віці, рівень її внутрішньої культури,

що визначає особливості її емоційної культури. 

Проаналізувавши сучасні наукові підходи

щодо професійних вимог до майбутнього педа�

гога, можна зробити висновок, що серед назва�

них знань, умінь, здібностей та якостей вагомого

значення набувають ті які становлять структур�

не утворення емоційної культури особистості,

а саме стресостійкість, емоційно�вольова регу�

ляція; наполегливість, зібраність, витримка, по�

чуття гумору, життєрадісність, емпатія; високий

рівень внутрішньої культури, чуйність, доброзич�

ливе ставлення до людей, оптимізм; психологічна

компетентність, розвинені вольові риси, прагнен�

ня зрозуміти позицію іншого, толерантність,

навички маніпулятивного спілкування, вміння

запобігати конфліктам і розв’язувати їх, емоційна

стриманість, уміння керувати своїми емоціями.

Процес виховання емоційної культури особис�

тості тісно пов’язаний з вихованням самої осо�

бистості, зокрема здорової особистості. На думку

американського психолога А. Маслоу, лише та

людина є здоровою, яка самоактуалізується. Саме

така людина не має особистісних проблем і як�

найкраще використовує всі свої таланти. Вона

найбільш здорова у психологічному сенсі і має ви�

сокі показники розвитку пізнавальних і практич�

них здібностей. Усі її потреби задоволені (потреби

у безпеці, любові та прихильності, визнанні, по�

вазі, самореалізації тощо), і тому людиною ке�

рують вищі почуття: любов, духовні та моральні

цінності. Така людина буде позитивно сприйма�

ти світ, перетворюючи його для себе і оточуючих,

має достатньо високий рівень емоційної стійкос�

ті. В противному разі, незадоволення основних

потреб людини призводить до хвороб та різного

роду емоційних розладів. Людина не може адек�

ватно сприймати світ і себе, а значить, страждає

її професійна компетентність. Тобто основним

чинником у формуванні самоставлення, а від�

повідно і ставлення до світу, за А. Маслоу, є за�

доволення органічних потреб людини.

Як бачимо, фактором, який визначає профе�

сійну готовність, є взаємозв’язок різних складо�

вих фахової підготовки. Він передбачає позитив�

не світосприйняття, адекватність оцінки власних

здібностей, найефективніших шляхів вирішен�

ня поставлених завдань, а також регулювання

власного емоційного стану та подолання жит�

тєвих кризових ситуацій.

Висновки. Виходячи з особливостей профе�

сійної діяльності вихователя, які полягають

в організації навчально�виховного простору та

безпосередньому впливі на формування особис�

тості вихованця, можна зазначити, що особли�

вості світоглядних позицій людини та рівень

її емоційної культури мають значну вагу в про�

фесійній готовності майбутнього вихователя та

існують у тісному взаємозв’язку. 

На підставі аналізу психолого�педагогічної

літератури ми вбачаємо потребу в необхідності

проведення подальшого дослідження щодо вив�

чення цієї проблеми, а також визначення ефек�

тивних напрямів роботи зі студентами.
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У статті розглянуто підходи до оцінювання рів!
ня готовності молодих науковців щодо здійснення
науково!дослідної роботи.

Ключові слова: наука, науково�дослідна діяль�

ність, дослідницькі здібності, готовність, оцінка

якості, кваліметричний підхід.

В статье рассмотрены подходы к оценке уров!
ня подготовленности молодых ученых касательно
осуществления научно!исследовательской работы.

Ключевые слова: наука, научно�исследова�

тельская работа, оценка качества, квалиметри�

ческий подход.

In article approaches to rating of a level of readi!
ness of young scientists, concerning to realization of
research job are considered.

Key words: science, research job, a rating of quality.

Постановка проблеми. Науково�дослідна ро�

бота є важливим аспектом формування особис�

тості майбутнього науковця в річищі інтеграції

освітньої системи України до Європейського

науково�освітнього простору. Наукова робота

слугує потужним засобом селективного відбору

кадрів для підготовки висококваліфікованих

фахівців, збереження та відновлення потенціалу

наукових шкіл.

Науково�дослідна діяльність розглядається

як організована підсистема системи професійної

підготовки фахівців у вищих навчальних закла�

дах, яка передбачає інтелектуальну творчу ді�

яльність, спрямовану на вивчення конкретного

предмета (явища, процесу) з метою отримання

об`єктивно нових знань про нього та їх подаль�

шого використання у практичній діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під

готовністю молодих науковців до науково�дослід�

ної діяльності ми розуміємо складне динамічне

особистісне утворення, що виражається сукупніс�

тю складових психіки, які безпосередньо вплива�

ють на процес науково�дослідної діяльності; якіс�

ну характеристику особистості, що виявляється

в практичному вмінні здійснювати психолого�пе�

дагогічне дослідження на базі здобутих теоретич�

них знань сутності науково�дослідної діяльності.

Наука — це сфера людської діяльності, спря�

мована на вироблення нових знань про приро�

ду, суспільство і мислення. І якщо розглядати

науку як певний вид діяльності, то можна, спи�

раючись на дослідження психологів і педагогів

Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьева, С. А. Ру�

бінштейна, Н. Й. Волошиної, В. Д. Шадріко�

ва, П. І. Підкасистого, Г. П. Щедровицького,

Г. І. Щукіної, Н. Ф. Тализіної та ін., зробити

такий висновок:

– у діяльності не лише проявляються здіб�

ності людини, але в ній вони і створюються;

– під час організації певного виду діяльності

формуються відповідні до цього виду здібності

і якості особистості.

Діяльність передбачає певні окремі дії. Процес

діяльності починається з постановки мети, далі

йде конкретизація завдань, вироблення плану,

схем дій, які слід виконати, після чого людина

переходить до предметних дій, використовує пев�

ні засоби і прийоми, виконує необхідні проце�

дури, порівнює хід і проміжні результати з по�

ставленою метою, вносить корективи у свою

подальшу діяльність.

Дослідницька діяльність — особливий вид ді�

яльності, що породжується в результаті функ�

ціонування механізму пошукової активності

і будується на основі її дослідницької поведінки.

Але якщо пошукова активність припускає лише

пошук в умовах невизначеної ситуації, то дослід�

ницька діяльність містить у собі й аналіз одер�

жуваних результатів (аналіз, синтез, класифікація

та ін.), і оцінювання розвитку ситуації, і прогно�

зування (побудова гіпотез) відповідно до подаль�

шого її еволюціонування, а також моделювання

своїх майбутніх передбачуваних дій. Надалі все

це, будучи перевіреним на практиці, виводить

пошукову активність на новий рівень [10, 11].

Це, як нескладно помітити, збігається із за�

гальними, основними шляхами наукового пізнан�

ня — від живого споглядання до абстрактного

мислення та від нього до практики. 

Введення терміна «дослідницька діяльність»

потребує визначення наступного, тісно пов’яза�

ного з ним поняття «дослідницькі здібності».

Дослідницькі здібності логічно кваліфікувати

відповідно до традицій вітчизняної психології

як індивідуальні особливості особистості, що

є суб’єктивними умовами успішного здійснення
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дослідницької діяльності. Вони, як і всі інші здіб�

ності, мають у своїй основі дві складові: біоло�

гічну (генотипну) і середовищну. Сполучення

особливих генотипних і середовищних факторів

породжує внутрішнє, психічне утворення, яке

називають «дослідницькими здібностями». До�

слідницькі здібності виявляються у глибині,

міцності оволодіння способами і прийомами

дослідницької діяльності, але не зводяться до них.

Причому, дуже важливо розуміти, що мова йде

і про саме прагнення до пошуку, і про здатність

оцінювати його результати, і про вміння будува�

ти свою подальшу поведінку у нових умовах [5].

Оцінюючи рівень розвитку дослідницьких

здібностей, ми не можемо обмежитись оцінню�

ванням ступеня пошукової активності, адже важ�

ливим є й те, наскільки індивід здатний сприй�

мати й засвоювати досвід, отриманий ним у ході

дослідницької поведінки, наскільки він здатен

використовувати цей досвід надалі — у процесі

розвитку ситуації. 

Під час дослідницької діяльності молодий

науковець повинен виконати всі або більшість

стадій пошуку, а саме:

– спостереження фактів, явищ, подій і пос�

тановка відповідних запитань;

– уміння усвідомити проблему і самостійно

сформулювати її; 

– висловлення інтуїтивних здогадів, перед�

бачень, формулювання гіпотез;

– добір способів перевірки гіпотез;

– організація спеціальних спостережень і до�

слідів;

– перевірка способів розв’язання гіпотез, їх�

нє пояснення;

– практичні висновки й остаточне утверджен�

ня гіпотези; 

– контрольна перевірка окремих етапів до�

слідження. 

Необхідною умовою ефективності наукової

діяльності є готовність особистості до науково�

дослідної роботи. У сучасній психолого�педа�

гогічній літературі є різні погляди на поняття

«готовність». Готовність визначають як умову

успішного виконання діяльності; як вибіркову

активність, що налаштовує особистість на май�

бутню діяльність; як регулятор діяльності; як

придатність до діяльності; наявність певних

здібностей; як психологічний стан, який вини�

кає у суб’єкта для задоволення певної потреби

[4, 5, 9].

У науковій літературі виділяють готовність

функціональну й особистісну; психологічну та

практичну; ситуативну та довготривалу; соці�

ально�психологічну; моральну та професійну.

У багатьох працях виокремлюють два узагаль�

нені блоки професійної готовності: теоретична

готовність, що передбачає наявність аналітич�

них, прогностичних, проективних і рефлексивних

умінь; практична готовність, яка виражається

в зовнішніх уміннях (організаторські, комуніка�

тивні, управлінські).

Інакше кажучи, під поняттям «готовність до

проведення наукових досліджень» розуміється

інтегральне особистісне новоутворення, яке

охоплює стійке прагнення до творчого науково�

го пошуку у галузі освіти, наявність спеціальних

знань і умінь, а також комплексу індивідуально�

психологічних і характерологічних особливос�

тей, які забезпечують високу ефективність про�

фесійного функціонування [6, 7, 8].

Отже, на нашу думку, готовність молодих на�

уковців до науково�дослідної роботи — це

складне особистісне утворення, яке забезпечує

ефективне функціонування наукової роботи

і охоплює знання, вміння, досвід, властивості

і ставлення до науково�дослідної роботи.

Виходячи з вищевикладеного, можна сфор�

мувати певну систему критеріїв, оцінювання яких

дасть змогу визначити рівень готовності моло�

дих науковців до науково�дослідної роботи. 

По�перше, молодий науковець має володіти

системою знань: психолого�педагогічних, мето�

дичних, дослідницьких, загальнофахових та ін.

По�друге, він повинен опанувати системою

вмінь: загальнонавчальних, аналітичних; дослід�

ницьких, комунікативних, організаторсьих, про�

ективних та ін. 

По�третє, молодому науковцеві потрібно мати

активне позитивне ставлення до науково�дослід�

ної роботи: певний ступінь розвитку мотивації;

схильність до наукових досліджень; ціннісні

орієнтації; творчо�пошукову позицію, високо�

розвинені пізнавальні інтереси та здібності;

дослідницький стиль мислення; високий рівень

внутрішнього прагнення до постійного оновлен�

ня та збагачення знань; прагнення до самостій�

ного опанування знаннями; моральні установки

та переконання тощо.

Крім того, неможливо уявити собі науковця

без добре розвинених дослідницьких рис — це

почуття нового, об’єктивність, готовність до ри�

зику; допитливість, спостережливість, ініціатив�

ність, уважність, пізнавальна самостійність,

активність, систематичність, цілеспрямованість,

послідовність, дослідницький такт; бажання

і вміння обстоювати власний аргументований

погляд на проблему, інтуїція, винахідливість. 

Сформованість поглядів, уявлень, переконань,

загальна ерудиція, певний науковий світогляд;

розвиток творчої уяви й абстрактно�логічної

пам’яті є основою інтелектуального розвитку

особистості, яка прагне займатись науковою ді�

яльністю.

141

Р
о

зд
іл

 V
І «

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
 В

И
Щ

О
Ї Ш

К
О

Л
И

»



Розглядаючи риси науковця, не слід забувати

і про морально�вольові якості цієї особистості:

гуманність; цілеспрямованість, організованість,

зацікавленість у справі, відповідальність, на�

дійність, комунікабельність, наполегливість

у досягненні мети, самостійність, вимогливість до

процесу і результатів своєї роботи, сумлінність,

принциповість, толерантність, працелюбність,

дисциплінованість, відповідальність.

Наведені критерії можна згрупувати за компо�

нентами готовності до науково�дослідної діяль�

ності — йдеться про мотиваційний (потреби, мо�

тиви, емоції, прагнення), когнітивний (комплекс

знань із науково�дослідної діяльності), операцій�

ний (гностичні, проектувальні та організаційні

уміння) та особистісний компоненти.

Ціннісно�мотиваційний компонент утворює

підгрунтя для реалізації інших компонентів.

Пріоритетними мотивами дослідної діяльності

є особистісні мотиви. Цей компонент охоплює

духовні, морально�етичні, матеріальні, пізна�

вальні потреби та інтереси, систему переконань

і ціннісних орієнтацій особистості. 

Когнітивний, або змістовний, компонент

включає в себе системне оволодіння знаннями

з методології та методики наукового досліджен�

ня (сутності головних суперечностей сучасної

освіти і способів їх розв’язання; компонентів,

видів, етапів, принципів, форм і методів науко�

вого дослідження, знання основ статистичного

опрацювання одержаних результатів і формулю�

вання висновків; інноваційних моделей, техноло�

гій і способів впровадження їх у практику), змісту

дослідної роботи в освітніх закладах, організа�

ційних засад керівництва науково�дослідною

роботою; вимог до оформлення результатів на�

укової роботи.

Операційний компонент містить у собі такі

вміння: проводити наукове дослідження (здійс�

нювати пошук, нагромаджувати і опрацьовувати

наукову інформацію, критично аналізувати на�

укову літературу; аналізувати реальний стан до�

сліджуваного явища; володіти методологічним

апаратом дослідження, застосовувати оптималь�

ну систему методів дослідної роботи, прогнозува�

ти розвиток досліджуваної проблеми, грамотно

оформлювати результати наукової роботи); впро�

ваджувати педагогічне дослідження в систему

роботи освітніх закладів — це комунікативні

вміння, готовність проводити та захищати екс�

периментальну роботу, об’єктивно визначати ре�

зультативність проведеного дослідження; вивча�

ти, узагальнювати й упроваджувати інноваційний

досвід; застосовувати нові ефективні моделі. 

Особистісний, або процесуально�діяльнісний,

компонент передбачає наявність таких характе�

ристик, як ініціативність, організованість, само�

дисципліна, самоконтроль, самостійність, ак�

тивність, наполегливість, послідовність, продук�

тивність, об’єктивність, креативність, творчість,

системне оволодіння навичками самоспостере�

ження, самооцінювання, самоаналізу, саморе�

гуляції, самоконтролю процесу та результатів

своєї діяльності.

Рівень сформованості того чи іншого компо�

нента готовності до науково�дослідної діяль�

ності визначається за допомогою діагностичних

методик, спрямованих на з’ясування рівня роз�

витку мотивації, рівня теоретичних знань з основ

науково�дослідної діяльності; сформованістю

організаційних умінь і дослідницьких здібностей.

Усі означені компоненти інтегруються в одне

найбільш синтезоване, а саме у готовність особис�

тості до науково�досдідної діяльності. І якщо за�

провадити механізм оцінювання якості цих ком�

понентів, ми зможемо більш�менш об’єктивно

говорити про рівень готовності молодого науков�

ця до проведення наукового дослідження, оскіль�

ки, щоб оцінити будь�який процес, потрібно

насамперед навчитися вимірювати його пара�

метри. Тобто, щоб поліпшити якість, необхідно

навчитись її кількісно визначати, а отже, запро�

ваджувати об’єктивні методи її оцінювання.

У цьому плані корисно, на нашу думку, ко�

ристуватись оцінюванням на основі квалімет�

ричного підходу [1, 3].

Кваліметрія — це наука про методи кіль�

кісного оцінювання якості продукції (від лат.

«квалі» — якість та давньогрецького «метріо» —

вимірювати), предметом якої є властивості

предмета. Сутність кваліметричного підходу та

методика побудови факторно�критеріальних мо�

делей оцінювання широко представлена в на�

уковій літературі. Головне —  треба розуміти, що

будь�яке якісне явище можна розкласти на фак�

тори і критерії, які допомагають розкрити це

явище; визначити вагомість факторів, тобто їх

пріоритетність і оцінити кожен критерій у ме�

жах від нуля до одиниці. Чим вищий рівень роз�

витку того чи іншого критерію, тим ближча до

одиниці його оцінка [1, 2, 3]. 

Проілюструємо це на прикладі табл. 1.

Якщо рівень досягнення по кожному з наве�

дених факторів відповідає встановленому стан�

дарту, інтегрована оцінка якості дорівнюватиме

1,0. Чим менше від 1,0 становитиме значення

коефіцієнта, тим нижчий рівень готовності до

науково�дослідної роботи (гр. 6):

0–0,5 — рівень готовності не відповідає ви�

могам;

0,51–0,64 — рівень готовності нижче за се�

редній;

0,65–0,79 — рівень готовності середній;

0,80–1,00 — високий рівень готовності.
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Аналізуючи оцінки, представлені в моделі,

можна одразу зробити висновок, які складові

потребують свого доопрацювання. Наприклад,

у наведеній моделі досить низьку оцінку отрима�

ли деякі критерії. Скажімо, «Розуміння цінніс�

ної ролі досліджень у підвищенні професійного

фахівця» оцінено в 0,32; «Знання психолого�пе�

дагогічних основ» — в 0,31; «Уміння використо�

вувати сучасні засоби інформаційно�комуніка�

ційних технологій» — в 0,4. Це, ясна річ, не

може не впливати на загальний рівень готовнос�

ті до науково�дослідної роботи. 

Так, аналізуючи за кожним критерієм, можна

чітко визначити вади, слабкі сторони, конкрет�

ні напрями над якими дослідник має попрацю�

вати, щоб підвищити свою готовність, а отже,

і якість науково�дослідної роботи. 

Подібне оцінювання може проводити як сам

молодий науковець, визначаючи свій рівень го�

товності (тобто застосовуючи самооцінку), так

і його науковий керівник або науковці кафедри,

до якої він прикріплений для проведення на�

укового дослідження. Підставою для оцінюван�

ня можуть бути тексти статей, які молодий на�

уковець готує за темою свого дослідження,

виступи на конференціях і семінарах, рівень

підготовки при складанні кандидатських іспи�

тів і звітів.

У підсумку можна зазначити, що науково�до�

слідна діяльність є одним з найважливіших за�

собів підвищення рівня якості підготовки спе�

ціалістів з вищою освітою, здатних творчо

застосовувати у практичній діяльності найвищі

досягнення науково�технічного прогресу. 

Науково�дослідницька діяльність забезпечує

вирішення таких основних завдань:

– формування наукового світогляду, оволо�

діння методологією і методами наукового дослі�

дження;

– досягнення високого професіоналізму; роз�

виток ініціативи,

– розвиток творчого мислення, здатності за�

стосувати теоретичні знання у своїй практичній

роботі; постійне оновлення своїх знань;
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»Таблиця 1 — Модель оцінювання рівня готовності до науково=дослідної роботи
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Мотиваційний

компонент

0,35 1. Пізнавальні потреби та інтереси 0,26 К1 0,82 0,18

2. Сформованість мотивів дослідної діяльності 0,25 К2 0,61

3. Прагнення до самовдосконалення через науково�дослід�

ну роботу

0,24 K3 0,57

4. Розуміння ціннісної ролі досліджень у підвищенні про�

фесійного фахівця

0,25 K4 0,32

Когнитивний

компонент

0,30 1. Системне володіння знаннями з методології та методики

наукового дослідження (види, етапи, принципи, форми, ме�

тоди )

0,29 К5 0,84 0,20

2. Знання логіки наукового дослідження 0,26 К6 0,52

3. Знання організаційних основ науково�дослідної роботи 0,23 К7 0,95

4. Знання психолого�педагогічних основ 0,22 К8 0,31

Операційний

компонент

0,20 1. Уміння здійснювати пошук, нагромаджувати інформацію,

критично аналізувати, прогнозувати розвиток проблеми

0,26 К9 1 0,17

2. Наявність комунікативних здібностей 0,25 К10 0,91

3. Уміння застосовувати ефективні моделі та технології 0,20 К11 0,95

4. Уміння коректно застосовувати методи статистики 0,15 К12 0,67

5. Уміння використовувати сучасні засоби інформаційно�ко�

мунікаційних технологій

0,14 K13 0,4

Особистісний

компонент

0,15 1. Допитливість, ініціативність, організованість, наполег�

ливість, креативність, цілеспрямованість

0,35 К14 0,74 0,10

2. Якості, необхідні для професійного й особистісного зрос�

тання (нестандартне мислення, спрямованість на інновації,

гнучка адаптація до змін, мобільність)

0,33 К15 0,68

3. Саморегуляція, самоаналіз, самоконтроль 0,32 К16 0,64

Загальна

оцінка

1,00 0,65



– залучення найздібніших молодих науков�

ців до розв’язання наукових проблем, що мають

вагоме значення для науки і практики;

– створення і розвиток наукових шкіл, твор�

чих колективів, виховання у стінах вищого на�

вчального закладу резерву вчених, дослідників,

викладачів. 
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У статті викладено концептуально!методо!
логічні засади дослідження комунікативної діяль!
ності вчителя в умовах гуманістично орієнтова!
ної освіти.

Ключові слова: комунікативна діяльність

вчителя, гуманістично орієнтована освіта.

В статье изложены концептуально методологи!
ческие принципы исследования коммуникативной
деятельности учителя в условиях гуманистически
ориентированного образования.

Ключевые слова: коммуникативная деятель�

ность учителя, гуманистически ориентирован�

ное образование.

In the article methodological principles of research
of communicative activity of teacher are expounded
conceptually under the conditions of the humanism
oriented education.

Key words: communicative activity of teacher,

humanism oriented education.

Гуманістична, особистісно орієнтована спря�

мованість діяльності вчителя була предметом роз�

гляду визначних філософів минулого, а саме:

Левкіпа, Демокріта, Аристотеля, Марка Фабія

Квінтіліана). Засадовими для дослідження ко�

мунікативної складової педагогічного впливу

у сучасній педагогіці є ідеї прогресивних педа�

гогів�гуманістів М. Монтеня, Вітторіо де Фельт�

ре, Е. Ротердамського, Ф. Рабле, Г. Сковороди,

а також демократичні концептуальні положення

класичної педагогічної спадщини Я. А. Коменсь�

кого, Ж.�Ж. Руссо, А. Дістервега, К. Ушинського,

О. Духновича, І. Франка. Теоретичне обґрунту�

вання соціальних, педагогічних, психологічних

аспектів й експериментально�практична реалі�

зація педагогічної комунікації як визначального

чинника ефективності особистісно орієнтова�

ного навчання здійснено у спадщині видатних

учених Е. Кея, В. Лая, П. Бове, Є. Клапареда,

Є. Торндайка, М. Монтессорі, Р. Штайнера,

С. Френе, С. Русовоъ, Г. Ващенко.

Провідні ідеї особистісно орієнтованої осві�

ти висвітлено також у психолого�педагогічній

теорії розвитку особистості в процесі діяльності

(К. Абульханова�Славська, Б. Ананьєв, Л. Ви�

готський, С. Рубінштейн); психологічній теорії

творчої особистості та її розвитку (Г. Балл, Б. Бо�

гоявленська, Р. Грановська, В. Рибалка та ін.); тео�

ретичних положеннях особистісно орієнтованого

навчання (Д. Белухін, С. Гончаренко, О. Савчен�

ко, В. Ільченко, Н. Тализіна, І. Якиманська та ін.);

результатах ров`язання соціально�педагогічного

аспекту проблеми розвитку креативності у ді�

яльності вчителя в умовах суб`єкт�суб`єктної

взаємодії учасників освітнього процесу; про�

блем удосконалення педагогічної майстерності

вчителів (І. Зазюн, Г. Сагач, С. Сисоєва, Л. Ка�

рамушка, І. Кривонос, О. Самещенко, В. Семи�

ченко, В. Кузьміна, Е. Зеєр, А. Маленко.

Обґрунтування методологічних підходів до

розв’язання завдань розвитку кваліфікаційної

спроможності вчителя в умовах гуманістично

орієнтованої освіти має місце в дослідженнях

провідних українських і зарубіжних учених�пе�

дагогів — таких, як А. Алексюк, С. Гончаренко,

М. Поташник, Ю. Сенько, А. Нісімчук, Н. Нич�

кало, М. Євтух, М. Шкодіна, С. Яремчук,

І. Якиманська та ін.; науково�методичних основ

розвитку комунікативної діяльності вчителя —

у працях Т. Василенка, І. Волощука, Л. До�

линської, В. Кочурова, Н. Острікова, О. Федо�

рової, Є. Шиянова.

Упродовж останнього десятиліття з`явилися

дослідження, в яких розглядаються різнобічні

аспекти розвитку професійної діяльності суб`єкта

особистісно орієнтованої освіти: психологічні

умови його самореалізації (О. Гудзенко, В. Гар�

куша, В. Бочелюк, Г. Євдокимова); витоки осо�

бистісно орієнтованої освіти в історії української

педагогіки (В. Бучківська, А. Віденко, Н. Гоцка�

ло, Ю. Новгородська); підготовка педагогічних

кадрів до роботи в особистісно орієнтованій сис�

темі (О. Зоц, О. Кононенко, С. Левченко, В. Лу�

ценко, Л. Ніколаєнко, Н. Протасова та ін.); впро�

вадження особистісно орієнтованих педагогічних

технологій у навчальний процес школи (В. Пи�

липенко, В. Мовчан, О. Коваленко).
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Однак проблема педагогічного забезпечення

розвитку комунікативної дільності вчителя в умо�

вах особистісно орієнтованої освіти науковцями

практично не вирішувалася. Предметом дослі�

дження ще не були педагогічні умови розвитку

комунікативної діяльності вчителів загально�

освітнього навчально�виховного закладу на за�

садах гуманістично орієнтованої освіти.

Метою статті є обґрунтування методологіч�

них підходів до дослідження розвитку комуніка�

тивної діяльності вчителя в умовах гуманістично

орієнтованої освіти. Відтак головним завданням

стає: дефінітарний аналіз наукової літератури

з проблеми дослідження.

Упродовж останніх десятиліть в українському

освітньому просторі відбуваються значні зміни.

Обґрунтовується й упроваджується нова філо�

софська система цінностей і цілей освіти, відро�

джується концепція особистості, грунтована на

ідеях природовідповідності, культуровідповіднос�

ті й індивідуально�особистісного розвитку. Змі�

нюються уявлення про дитинство, яке розгля�

дається тепер як самоцінний період людського

життя. З’являються нові парадигми освіти, в яких

педагогічна дійсність відображається за допо�

могою нової мови науки [4, 17].

До наукового обігу залучаються такі поняття,

як освітній простір і освітній регіон, інновацій�

ні процеси й екологія дитинства, суб’єктивний

досвід і особистісні сенси, культурно�інформа�

ційне середовище й освітні технології.

Спостерігаються тенденції, які характеризу�

ються багатьма вченими як такі, що є достат�

німи для обгрунтування — як основний метод

реалізації завдань гуманістично орієнтованої

освіти на засадах культурологічного підходу. Він

передбачає спрямованість системи освіти на діа�

лог із культурою людини як її творця і суб’єкта,

здатного до культурного саморозвитку. Розвиток

комунікативної діяльності вчителя покладено

до основи того процесу, що в сучасній педагогіці

означений як гуманістично�орієнтований.

Як відомо, ще з середини 80�х років ХХ ст.

у нашому суспільстві стала жваво обговорюва�

тись проблема гуманізації не лише педагогічної,

а й загалом вищої школи. Тоді у найбільших

технічних ВНЗ були відкриті гуманітарні факуль�

тети і кафедри. Якщо вважати, що переважна

більшість наших ВНЗ мають негуманітарний

профіль, а фінансування наук соціально�гумані�

тарного циклу традиційно здійснюється з бюдже�

ту народної освіти, з якого надходять незначні

суми, то зрозумілою стає стурбованість мисля�

чих людей проблемами гуманізації суспільства

загалом і освіти зокрема

Отже, комунікативна діяльність учителя по�

стає як професійно�педагогічна проблема, що

вимагає пошуку оптимальних підходів, шляхів,

напрямів розвитку, розроблення адекватних за�

собів і методів системи підготовки фахівців ви�

щої кваліфікації, необхідних нашій дошкільній,

загальній і вищій професійній освіті.

Під «комунікативною діяльністю» ми розуміє�

мо процес і результат активної, ціннісно�орі�

єнтованої якісної зміни спроможності вчителя

щодо побудови взаєморозуміння, яке є умовою

здійснення продуктивного педагогічного спіл�

кування.

Сучасна наука розглядає комунікативну ді�

яльність як механізм соціалізації особистості, як

спосіб передачі від покоління до покоління жит�

тєвого досвіду і духовних цінностей [5, с. 12].

У нашому дослідженні важливо наголосити

на том, що комунікативна діяльність сприймаєть�

ся, освоюється та відтворюється кожною люди�

ною індивідуально, зумовлюючи її становлення

як особистості і професіонала у взаємодії зі сві�

том матеріальних предметів і соціальних стосун�

ків. Наш інтерес до цієї проблеми обмежується

у вузькому контексті як сфери духовного життя

людей. Тому ми поділяємо міркування І. Зязю�

на, згідно з яким трансляція культури від поко�

ління до покоління передбачає освоєння нагро�

мадженого людством досвіду, і те, що культурна

спадкоємність здійснюється не автоматично. Для

її успішної еволюції насправді необхідна органі�

зація стрункої і внутрішньо узгодженої системи

виховання й освіти [7, с. 16–21].

Трансляція знань завжди передбачає співтвор�

чість того, на кого вона спрямовується. 

На наш погляд, саме комунікативна діяльність

суб’єкта багато в чому характеризує процес са�

морозвитку особистості. В основу цього цикліч�

ного процесу, з одного боку, покладено здат�

ність індивіда до акумуляції знань, в результаті

якої підвищується рівень набутих знань, а з ін�

шого боку — уміння будувати взаємозв’язки

і проводити паралелі й асоціації між різними яви�

щами та процесами. Під впливом внутрішнього

духовного світу людини, завдяки її вмінню син�

тезувати питання, проблеми, адресовані і до се�

бе, і до навколишнього світу, відбувається по�

єднання двох чинників і народжується нове для

людини знання, що збільшує питому вагу бага�

жу його знань, умінь, творчого потенціалу. 

Як відомо, комунікативна діяльність учите�

ля, на відміну від будь�якої іншої професії, має

освітню спрямованість у тому сенсі, що вона

є не лише його особистісною якістю, а й при�

пускає наявність уміння (а головне — бажання)

транслювати свої знання в галузі духовної куль�

тури і відчуття самовдосконалення.

Найдієвішим чинником і стимулом підвищен�

ня рівня комунікативної діяльності є залученість
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вчителя до педагогічної творчості, інноваційної

діяльності, дослідницького пошуку. Наприклад,

К. А. Альбуханова�Славская основними процеса�

ми комунікативної діяльності вважає [1, с. 243]:

а) комунікативний, що забезпечує обмін

інформацією;

б) інтерактивний, як такий, що реалізує

взаємодію учасників спілкування;

в) перцептивний, що організує взаємосприй�

няття, взаємооцінку та рефлексію у спілкуванні.

Інші автори — І. Зязюн, К. Вазіна, А. Леонтьев

вирізняють типи комунікативної діяльності, як

особистісно орієнтований і соціально орієнто�

ваний [7]. Вказані типи комунікативної діяльнос�

ті, на думку авторів, володіють комунікаційними,

функціональними, соціально�психологічними

та мовними структурами.

Разом із зовнішньою характеристикою ко�

мунікативної діяльності існує її внутрішня, пси�

хологічна характеристика. Як вважає І. Бех, це

виявляється в соціальній та індивідуально�осо�

бистісній репрезентативності цього процесу.

Соціальна репрезентативність комунікативної

діяльності означає, що вона може відбуватися

лише з конкретного приводу, в конкретній ре�

альній ситуації. Індивідуально�особистісна

репрезентативність виявляється в індивідуаль�

но�особистісних особливостях тих, хто спілку�

ються. На думку вченого, можна вирізнити такі

структурні компоненти комунікативної діяль�

ності [2, с. 26]:

а) предмет спілкування — це інша людина,

партнер по спілкуванню як суб’єкт;

б) потреба в спілкуванні — прагнення люди�

ни до пізнання й оцінювання інших людей,

а через них і з їхньою допомогою — до само�

пізнання, самооцінювання;

в) комунікативні мотиви — це те, заради чого

здійснюється спілкування;

г) дії спілкування — це одиниці комунікатив�

ної діяльності;

д) завдання спілкування — це та мета, на до�

сягнення якої у конкретній комунікативній

ситуації спрямовані різноманітні дії, що вико�

нуються під час спілкування;

е) засоби спілкування — це ті операції, за до�

помогою яких здійснюються дії спілкування;

є) продукт спілкування — це результат ма�

теріального і духовного характеру спілкування.

Продуктивність суб’єкт�суб’єктного спілку�

вання, яке спонукає розвиток комунікативної

діяльності, на думку А. Бодальова, визначаєть�

ся [3]:

а) чітким усвідомленням педагогом мети май�

бутнього спілкування;

б) достатньою кількістю (і якістю) навчаль�

но�методичних матеріалів;

в) глибокими знаннями педагога предмета

спілкування;

г) попереднім розробленням інструментарію

оцінювання результатів дій і процедур спілку�

вання.

За визначенням Б. Ломова, процес комуні�

кативної діяльності будується як «система взає�

мопов’язаних актів». Кожен такий акт — це

взаємодія двох суб’єктів, наділених здатністю до

ініціативного спілкування людей [6]. Як відомо,

в педагогічній комунікації поціновується не лише

зміст повідомлення, а й форма, тон його подачі.

Важливим компонентом досвіду є комунікативні
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Рис. 1 — Зіставлення понять, пов’язаних з явищем комунікативних якостей особистості, учителя
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звички вчителя, які є специфічними діями, що

стали потребою. Комунікативний характер є су�

купністю стійких, домінантних властивостей

особистості, що виявляються в типовій для неї

активності комунікативній діяльності стосовно

навколишнього світу, інших людей і самої себе.

Для успішного здійснення комунікативної

діяльності потрібні відповідні здібності (як і для

будь�якої іншої діяльності), що забезпечують

результативність і ефективність цієї діяльності.

Ними виступають такі комунікативні здібності,

як уміння особистості доцільно взаємодіяти на

своєму рівні вихованості, розвитку, на основі

гуманістичних особистісних якостей (товарись�

кості, щирості, такту, емпатії, рефлексії тощо)

з урахуванням комунікативних можливостей

співбесідника. Зіставлення понять, пов’язаних

із досліджуваним явищем, показано на рис. 1.

Аналіз відомостей, наведених на рис. 1, за�

свідчує, що вищим рівнем розвитку комплексу

комунікативних здібностей педагога є комуні�

кативна і професійна компетентність.

Отже, підсумовуючи викладене, маємо підста�

ви зробити висновок, що рівень розвитку кому�

нікативної діяльності характеризується такими

ознаками:

а) обсягом знань із різних галузей науки і куль�

тури, здатністю суб’єкта їх нагромаджувати;

б) умінням проводити паралелі, знаходити

асоціації і взаємозв’язки між різними галузями

знань;

в) схильністю до творчої діяльності з питань

освіти, що виникають на базі наявних знань

і побудованих асоціацій, прагненням шукати

й умінням знаходити відповіді на ці питання,

тим самим збагачуючи свою духовну сутність

і розвиваючи комунікативну діяльність.
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У статті узагальнено результати формуваль!
ного експерименту щодо розвитку духовних
цінностей студентів у ході вивчення дисциплін гу!
манітарного циклу. 

Ключові слова: духовні цінності, духовність,

духовний розвиток особистості.

В статье обобщены результаты формирующе!
го эксперимента развития духовных ценностей
студентов в процессе изучения дисциплин гумани!
тарного цикла. 

Ключевые слова: духовные ценности, духов�

ность, духовное развитие личности.

The results of the forming experiment about the
development of the students’ spiritual values in the
process of studying of the Humanities are summarized
in the article. 

Key words: spiritual values, spirituality, spiritual

development of personality.

Девальвація духовних цінностей, втрата інте�

ресу до духовних ідеалів, моральний занепад

суспільства виливається у катастрофічні наслід�

ки: підвищення рівня злочинності, алкоголізму,

наркоманії, збільшення самогубств, абортів,

кількості розлучень, поширення венеричних

захворювань, виникнення нових форм узалеж�

нення, таких як телевізійна, комп’ютерна, ігро�

ва залежність і т. ін. Це ставить перед освітою

завдання переосмислити свою роль у формуванні

особистості. На цьому наголошується у Держав�

ній національній програмі «Освіта» («Україна

XXI століття») [1], яка базовим методологічним

принципом реформування освіти визначає за�

безпечення можливостей постійного духовного

самовдосконалення особистості. Національна

доктрина розвитку освіти визнає розвиток осо�

бистості головною метою, ключовим показни�

ком і основним важелем сучасного прогресу [2].

З�поміж пріоритетних напрямків державної

політики щодо розвитку освіти визначається осо�

бистісна орієнтація освіти, формування націо�

нальних та загальнолюдських цінностей, вка�

зується на проблему духовності як складової

частини національної системи виховання, яке

«спрямовується на залучення громадян до гли�

бинних пластів національної культури і духов�

ності, формування у дітей та молоді національних

світоглядних позицій, ідей, поглядів і переко�

нань на основі цінностей вітчизняної та світової

культури». 

Метою статті є узагальнення результатів фор�

мувального експерименту щодо розвитку духов�

них цінностей студентів у процесіі вивчення дис�

циплін гуманітарного циклу.

Проблеми духовності досліджувались у працях

вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, духов�

ним цінностям присвятили свої дослідження

С. Андреєв, І. Бех, О. Вишневський, С. Гонча�

ренко, З. Залевська, В. Знаков, В. Кремень,

Г. Кузнецова, Г. Максимов, П. Моченов, Д. Чер�

нілевський та ін. Питання розвитку духовних

цінностей як складової частини національної

системи виховання досліджували Ю. Азаров,

М. Грушевський, М. Драгоманов, Я. Коменсь�

кий, Я. Корчак, М. Монтесорі, І. Огієнко, С. Ру�

сова, О. Савченко, В. Сухомлинський, К. Ушин�

ський, Г. Щукіна. Філософське обґрунтування

проблеми духовної самореалізації розглядається

у працях Т. Адуло, В. Баранівського, Л. Буєвої,

В. Діденко, А. Комарової, С. Кримського, В. Ксе�

нофонтової, Д. Лихачова, С. Пролєєвої, П. Симо�

нової, В. Стрєлкової, В. Федотової, П. Щербаня

та ін. Аналізували духовні цінності з релігійних

позицій М. Бердяєв, О. Вишневський, Ф. Дос�

тоєвський, І. Ільїн, П. Флоренський, Т. Шарден

та ін. [5].

На підставі аналізу психолого�педагогічної

літератури ми визначили поняття «духовні цін�

ності» як особистісний феномен, як якісну харак�

теристику особистості, що зумовлена внутріш�

ньою потребою пізнання світу, себе, з’ясування

сенсу свого життя. Беручи до уваги позиції науков�

ців щодо проблеми розвитку духовних цінностей

особистості та аналізуючи результати емпірич�

ного дослідження, ми виділили такі педагогічні

умови розвитку духовних цінностей студентів:

– реалізація аксіологічного підходу у відборі

навчального матеріалу з урахуванням особливос�

тей виховного впливу дисциплін гуманітарного
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циклу (звернення до джерел класики, духовних

надбань людства, науково�мистецьких досяг�

нень українського та європейських народів, ше�

деврів світового мистецтва); 

– створення сприятливого психоемоційного

клімату на заняттях з дисциплін гуманітарного

циклу (гармонізуючий вплив особистості викла�

дача як носія духовних цінностей; проведення

психологічних тренінгів з метою усунення пере�

шкод розвитку духовних цінностей; використан�

ня зразків класичної музики швидкого темпу

з мажорним забарвленням з метою моделюван�

ня емоцій радості, тощо);

– кордоцентричне спрямування ціннісних

орієнтирів студентів шляхом формування вмінь

розпізнавати метафоричні духовні смисли (ви�

користання семантично складних і багатопла�

нових текстів притч, побудованих за принципа�

ми багатоярусної семантики, коли одні й ті самі

ознаки на різних структурно�смислових рівнях

мають різний зміст).

Реалізація аксіологічного підходу у відборі

навчального матеріалу полягає в тому, що зміст

фахових дисциплін необхідно доповнювати ін�

формацією культурологічного характеру, яка по�

винна відображати духовні надбання людства,

що здатні витончувати сприйняття й мислення

студентів, зверненням до джерел класики, на�

уково�мистецьких досягнень українського та

європейських народів, шедеврів світового мис�

тецтва. Для цього ми проаналізували особли�

вості виховного впливу звернень всесвітньо

відомих людей, які вважаються носіями духовних

цінностей, і виділили такі особливості їхнього

впливу на свідомість людей, як рух від букваль�

ного до духовного; використання символів; осо�

бистісне звернення; націленість на розширення

свідомості шляхом демонстрування недостат�

ності «еgо»�потягів у досягненні щастя; рух від

цінності інтелекту до цінності серця. Саме ці

особливості враховувались при відборі навчаль�

ного матеріалу. Створення сприятливого психо�

емоційного клімату полягає у використанні еле�

ментів емоційної саморегуляції на академічних

заняттях, а саме гармонізуючого впливу особис�

тості викладача як носія таких цінностей, прове�

дення психологічних тренінгів з метою розвитку

духовних цінностей, використання класичної

музики, поезії, фольклору. Духовність особис�

тості викладача виявляється через взаємоповагу,

емпатію, перцептивні взаємини, педагогічний

оптимізм, безумовну віру в духовний�моральний,

фізичний, інтелектуальний потенціал студента,

уміння бачити результати своєї педагогічної праці

в думках, вчинках, емоціях, життєвих смислах

і досягненнях студентів, здатність до подиву, ра�

дості, відкритості почуттів, професійну рефлек�

сію, професійну гідність, інтелігентність, шля�

хетність, мудрість, досвід [3; 4; 5].

Проведення психологічних тренінгів здійсню�

валось з метою корекції проблем у спілкуванні,

станів неврівноваженості, тривожності, низько�

го рівня емоційної зрілості, невпевненості

у собі, неадекватної самооцінки й агресії, що

є значною перешкодою у розвитку духовних цін�

ностей особистості. Такі вправи є ефективними,

якщо їх проводити з використанням музичних

творів. Наразі, за результатами досліджень на�

уковців, ми можемо стверджувати, що повільний

темп з мінорним забарвленням звучання моде�

лює емоцію печалі, повільний темп з мажорним

забарвленням моделює емоційний стан спокою,

розслаблення, задоволення, швидкий темп з мі�

норним забарвленням моделює емоцію гніву,

а швидкий темп з мажорним забарвленням

моделює емоцію радості. Тому залежно від си�

туації, мети її корекції ми використовували різні

музичні твори.

Кордоцентричне спрямування ціннісних

орієнтацій студентів визначається глибиною

проникнення духовних ціннісних орієнтацій

у мислення людини, її думки та ставлення до

оточуючого світу. Крім того, кордоцентричне

розуміння духовної мудрості вимагає особливо�

го способу роботи свідомості, певної трансфор�

мації смислів. Для передачі етичної суті явищ

ми використовували семантично складні й бага�

топланові тексти притч, побудовані за принципа�

ми багатоярусної семантики, коли одні й ті самі

ознаки на різних структурно�смислових рівнях

мають різний зміст. Тому необхідною умовою

розвитку кордоцентичного спрямування цінніс�

них орієнтацій студентів ми вважаємо форму�

вання вмінь розпізнавати духовні метафоричні

смисли.

Ефективність педагогічних умов перевірено

під час формувального експерименту на базі Га�

лицького інституту імені В’ячеслава Чорновола

в умовах навчально�виховного процесу протя�

гом трьох років (2006–2009)

За результатами констатувального експери�

менту, нами виявлено такі рівні сформованості

духовних цінностей студентів (за Б. Братусем):

егоцентричний, групоцентричний, просоціаль�

ний, духовний. Егоцентричним рівнем сформова�

ності духовних цінностей володіють студенти, які

прагнуть до власної значущості, вигоди, прести�

жу, групоцентричним — студенти, які ототожню�

ють себе з певною групою (родина, народ, нація,

клас, партія), які є для неї цінними приналежністю

до неї, просоціальним — студенти, для яких

кожна людина виступає самоцінною, рівною

з позицій прав, свобод, обов’язків, духовним —

студенти, які усвідомлюють себе та інших не як
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смертних істот, а як істот особливого роду,

пов’язаних між собою співвідносно з духовним

світом. Результати тестування засвідчили, що

переважній більшості студентів притаманний

групоцентричний рівень сформованості духов�

них цінностей.

У структурі духовності ми виділили п’ять ком�

понентів (мотиваційний, цільовий, когнітивний,

емоційний, вольовий). Реалізація мотиваційного

компонента грунтується на позиції М. Михай�

лова про родову потребу людини в самореаліза�

ції; здійснення цільового компонента передба�

чає формування християнського ідеалу любові

(за Г. Ващенком [3]); емоційний компонент тлу�

мачиться за концепцією Т. Кириленка [4] про

самотворення власних емоційних переживань

як зародку духовних вимірів особистості; когні�

тивний компонент ми розглядали у контексті

теорії про моральне самопізнання (Н. Вознюк [5]),

а вольовий компонент пояснюємо концепцією

вольових детермінант особистості за І. Бехом [6].

На основі структури духовності та рівнів сфор�

мованості духовних цінностей студентів виділе�

но критерії та показники розвитку духовних

цінностей студентів. Отже, це:

1. Мотиваційний компонент: критерій — на�

явність мотивації: показник — потреба у духов�

них цінностях, мотив до чинення добра. 

2. Цільовий компонент: критерій — духов�

ний ідеал; показник — наявність чи відсутність

духовного ідеалу.

3. Когнітивний компонент: критерій — пере�

конаність у ціннісних орієнтаціях; показник —

наявність переконань в обстоюванні духовного

ідеалу.

4. Емоційний компонент: критерій — емоційне

переживання духовних вчинків; показник — про�

яв емоційного переживання духовних вчинків.

5. Вольовий компонент: критерій — вольове

зусилля; показник — здійснення вольового зу�

силля. 

З метою дослідження системи цінностей осо�

бистості ми використали адаптований варіант

методики «Ціннісні орієнтації», розробленої

М. Рокічем. Автор поділяє ці цінності на термі�

нальні, або цінності�цілі, та інструментальні, або

цінності�засоби. Термінальні цінності він ви�

значає як переконання в тому, що якась кінцева

мета індивідуального існування (наприклад,

щасливе сімейне життя, мир в цілому світі),

з особистісної та суспільної точок зору, є вартою

того, щоб до неї прагнути; інструментальні цін�

ності він визначає як переконання в тому, що

певний спосіб дій (наприклад, чесність, раціо�

налізм) є, і з особистої, і з суспільної точок зору,

таким, якому віддається перевагу в будь�якій

ситуації.

Формувальний експеримент дав змогу апро�

бувати ефективність педагогічних умов та реалі�

зувати модель розвитку духовних цінностей

студентів під час вивчення дисциплін гумані�

тарного циклу. Заняття проводились у чотири

етапи: духовно�аксіологічному, духовно�когні�

тивному, духовно�емоційному та духовно�креа�

тивному. Духовно�аксіологічний етап передбачає

активізацію ціннісно�смислової сфери свідомос�

ті студентів шляхом постановки екзистенційних

запитань, результатом чого стає переструктуру�

вання цінностей і орієнтація на самосвідомість;

духовно�когнітивний етап включає процес

сприйняття, мислення, пізнання, розуміння і по�

яснення інформації, явищ і подій з урахуванням

їх духовної сутності, що активізує прагнення до

самовдосконалення; духовно�емоційний етап

орієнтується на емоції, почуття, душевний стан

студентів, позитивне забарвлення якого досяга�

ється шляхом доброзичливого ставлення один до

одного, підтримки, створення комфортного пси�

хологічного клімату, в результаті чого активізу�

ється духовна мотивація поведінки та прагнення

до саморефлексії; духовно�креативний етап по�

лягає у формуванні особистої позиції студентів

у розвитку духовних цінностей, що актуалізує

процес самовдосконалення молодих людей.

Аналіз результатів контрольного зрізу фор�

мувального експерименту засвідчив значні пе�

реваги респондентів експериментальної групи

у розвитку мотиваційного компонента: високий

рівень — 42% в експериментальній групі проти

20% у контрольній групі; цільового компонента:

високий рівень — 47% проти 16% у контрольній

групі; емоційного компонента: високий рівень —

38% проти 16% у контрольній групі; когнітив�

ного компонента: високий рівень — 56% проти

21% у контрольній групі; вольовий компонент:

36% проти 15% в контрольній групі. 

Кількісно рівень розвитку духовних ціннос�

тей студентів визначався за такими критеріями:

коефіцієнтами розвитку мотиваційного (Км),

цільового (Кц), емоційного (Ке), когнітивного

(Кк), вольового (Кв) компонентів.

Кожен коефіцієнт розраховувався за форму�

лою, де В — високий рівень вияву показника;

С — середній рівень; Н — низький рівень; З —

загальна кількість критеріїв: 

К = (В + 1/2 С ) / 3, а 3 = В + С + Н.

Для зручності обчислення ми об’єднали гру�

поцентричний і просоціальний рівні розвитку

духовних цінностей у середній рівень розвитку

духовних цінностей.

Таким чином, у контрольній групі (далі — КГ):

Км = (45 +158/2)/ (45+ 158+23) = 0,53; 

Кц = (36+133/2)/ (36+133+56) = 0,45;
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Ке = (36+146/2) /(36+146+32) =0,5;

Кк = (47+169/2)/ (47+169+9) = 0, 58;

Кв = (34+169/2)/ (34+169+23) = 0,36.

В експериментальній групі (далі — ЕГ)

Км = (95+128/2)/(95+128+2)= 0,7;

Кц = (105+117/2)/(105+ 117 +2) =0,7;

Ке = (85+137/2)/(85+137+3) = 0,68;

Кк = (47+169/2)/(47+169+9) = 0,58;

Кв = (34+169/2)/(34+169+23) =0,52.

Для зручності проведення обчислень було

виведено середнє арифметичне потрібних по�

казників:

Σкрдц (В) в КГ = Км + Кц + Ке + Кк + Кв /5 =

= (45 + 36 + 36 + 47 + 34)/5 = 39,6;

Σкрдц (С) в КГ = Км + Кц + Ке + Кк + Кв / 5 =

= (158 + 133 + 146 + 169 + 169) /5 = 155;

Σкрдц (Н) в КГ = Км + Кц + Ке + Кк + Кв / 5 =

= (10 + 25 + 14 + 4 + 10) /5 = 12,6;

Σкрдц (В) в ЕГ = Км + Кц + Ке + Кк + Кв / 5 =

= (95 + 105 + 85 + 125 + 80)/5 = 98;

Σкрдц (С) в ЕГ = Км + Кц + Ке + Кк + Кв / 5 =

= (128 + 117 + 137 + 128 + 140)/5 = 130;

Σкрдц (Н) в ЕГ = Км + Кц + Ке + Кк + Кв / 5 =

= (1 + 0 + 3 + 0 + 2)/5 = 1,2.

Таким чином, Σкрдц в КГ = 0,56; Σкрдц

в ЕГ = 0,7.

Якщо 0 < Ктс < 0, 33, то рівень розвитку ду�

ховних цінностей студентів є низьким; якщо 0,

33 < Ктс < 0, 66 — середнім; якщо 0, 66 < Ктс <

1 — високим. 

Отже, рівень розвитку духовних цінностей

в КГ залишився середнім, а в ЕГ став високим,

про що свідчить коефіцієнт рівня розвитку ду�

ховних цінностей (див. табл. 1).

У результаті експериментальної перевірки

продуктивності реалізації моделі розвитку духов�

них цінностей підтверджено гіпотезу дослідження

про можливість розвитку духовних цінностей

студентів у ході вивчення дисциплін гуманітар�

ного циклу за таких педагогічних умов: аксіоло�

гічний підхід до реалізації навчального матеріа�

лу; створення сприятливого психо�емоційного

клімату; кордоцентричне спрямування ціннісних

орієнтацій студентів шляхом формування вмінь

розпізнавати метафоричні духовні смисли. 

Таким чином, формувальний експеримент під�

твердив ефективність запропонованих педагогіч�

них умов розвитку духовних цінностей студентів

у процесі вивчення дисциплін гуманітарного

циклу. Проте наше дисертаційне дослідження

не вичерпує всіх аспектів проблеми. Актуальни�

ми є питання: психолого�педагогічна готовність

працівників ВНЗ до створення належних умов

для розвитку духовних цінностей студентів, педа�

гогічні засади розвитку духовних цінностей учас�

ників освітнього процесу, аксіологізація змісту

підручників. Необхідним є також обмін досвіду

з розвитку духовного особистісного потенціалу,

духовної самореалізації особистості з іноземни�

ми науковцями.
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Рівень

Показники

Мотив Цільовий Емоційний Когнітивний Вольовий

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

Високий 45 95 36 105 36 85 47 125 34 80

% 20 42 16 47 16 38 21 56 15 36

Середній 158 128 133 117 146 137 169 128 169 140

% 70 57 59 52 65 61 75 57 75 62

Низький 23 2 56 2 32 7 9 5 23 5

% 10 1 25 0 14 3 4 0 10 2

Таблиця 1 — Рівні розвитку духовних цінностей студентів (за результатами формувального експерименту)



У статті розглядаються питання формування
соціально!психологічних характеристик майбут!
нього фахівця методом проблемного навчання
у вищому навчальному закладі. Мова йде про пере!
будову вищої професійної освіти, про необхідність
використання таких інтерактивних форм і ме!
тодів навчання, які активізують комунікативну,
пізнавальну і творчу діяльність студентів, забез!
печують формування знань та умінь, необхідних
для майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: проблемне навчання, соціаль�

но�психологічна характеристика, особистість,
інноваційні процеси, самостійність.

В статье рассматриваются вопросы формиро!
вания социально психологических характеристик
будущего специалиста методом проблемной учебы
в высшем учебном заведении. Речь идет о перест!
ройке высшего профессионального образования,
о необходимости использования таких интерак!
тивных форм и методов учебы, которые активи!
зируют коммуникативную, познавательную и
творческую деятельность студентов, обеспечи!
вают формирования знаний и умений, необходи!
мых для будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: проблемная учеба, социаль�

но психологическая характеристика, личность,

инновационные процессы, самостоятельность.

In the article the questions of forming of socially
future specialist’s psychological characteristics are
examined by the problem studies in higher educational
establishment method. Alteration of higher profession!
al education, the necessity of the use of such interactive
forms and methods studies which would activate com!
municative, cognitive and creative activity of students
provided forming of knowledge’s and abilities, neces!
sary for future professional activity are traced. 

Key words: problem studies, socially psychological

characteristics, personality, innovational processes,

independence.

Інноваційні процеси, що відбуваються у сис�

темі вищої освіти, вимагають переходу в навчанні

від традиційного пасивного накопичення суми

знань до вмотивованого засвоєння студентами

методів здобуття наукової інформації та набуття

вмінь реалізовувати свої знання у професійній

діяльності. У зв’язку з цим навчальний процес

у сучасному вищому навчальному закладі має

бути спрямований на підготовку всебічно сфор�

мованого спеціаліста, мобільного на ринку праці,

полімовного та комп’ютерно грамотного [2, c. 27].

Мета нашої роботи полягає в дослідженні ме�

тодів формування у вищому навчальному закладі

(ВНЗ) соціально�психологічних характеристик

особистості майбутнього фахівця та розробленні

рекомендацій, що сприяють підвищенню ефек�

тивності його майбутньої професійної діяльності

методом проблемного навчання.

Завдання — сформулювати основні форми

проблемного навчання у вищій школі, що нада�

дуть можливість сформувати стійку соціально�

психологічну характеристику особистості нової

генерації.

У сучасних складних і повних суперечностей

процесах, пошуках, спрямованих на осмислення

реалій XXI ст. фундаментальною залишається

проблема розвитку особистості. Формування осо�

бистості, як зазначається в Національній доктри�

ні розвитку освіти, є головною метою, ключовим

показником і основним важелем сучасного про�

гресу. Глобалізація, зміна технологій, перехід до

постіндустріального інформаційного суспільст�

ва зумовлюють потребу набуття соціалізованим

індивідом у ході навчання системи особистісних

і розумових здібностей та якостей, необхідних

для вирішення складних питань [1, c. 10]. Ефек�

тивним, з цієї точки зору, є метод проблемного

навчання, який дає можливість активізувати здат�

ність студента до самостійного мислення, про�

фесійного становлення та розвитку комуніка�

тивних компетенцій у системі психологічних

умов засвоєння знань.

У педагогіці розрізняють кілька моделей на�

вчання — це:

1) пасивна — студент виступає в ролі «об’єк�

та» навчання (слухає і дивиться);

2) активна — студент виступає «суб’єктом» на�

вчання (самостійна робота, творчі завдання);
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3) інтерактивна (до якої належить і проблемне

навчання) — inter (взаємний), act (діяти). Про�

цес навчання здійснюється в умовах постійної,

активної взаємодії всіх учнів. Студент і викладач

є рівноправними суб’єктами навчання [5, c. 43].

Використання методу проблемного навчан�

ня передбачає моделювання життєвих ситуацій,

використання ролевих ігор, спільне вирішення

проблем, а також виключення домінування яко�

го�небудь учасника навчального процесу або

якої�небудь ідеї. Використовуючи метод проблем�

ного навчання у навчальному процесі, провідного

значення надається системі самостійного вивчен�

ня та розв’язання проблеми студентом. Дослі�

дження, проведені нами на першому та другому

курсах, показали, що не всі (близько 60%) студен�

ти, готові до самостійної роботи на аудиторних та

на позааудиторних заняттях. Тому, використовую�

чи метод проблемного навчання у ВНЗ, потрібно

акцентувати увагу на формуванні вміння самос�

тійного розв’язання проблеми студентом.

Виховання самостійності, як одного з компо�

нентів людського характеру, формується в сім’ї

та в школі. Доцільно підкреслити, що у шкіль�

ному навчальному процесі проблемі підготовки

до організації самостійної навчальної діяльності

не приділяється достатньо уваги, а відтак сту�

денти перших курсів автоматично не спроможні

до самостійного вивчення наукових дисциплін

й активної, самостійної роботи. Великого зна�

чення на цьому етапі становлення студента на�

буває викладач. 

Головне завдання викладача ВНЗ — дати сту�

дентові чіткі установки і вимоги до організації

і проведення навчальної діяльності у вузі, а саме

до організації самостійної навчальної діяльності

та вирішення поставлених проблем. Установки

і вимоги повинні бути спрямовані на розвиток

розумових, емоційно�вольових процесів та на

бажанні, а надалі й на необхідності, самостійно�

го пошуку та здобуття знань. Ось на цьому етапі

і виникають конфлікти як протиріччя між за�

своєними з дитинства правилами поведінки

і навчання, з одного боку, і новими вимогами —

з іншого. При домінуванні шкільного підходу до

навчання існує небезпека не тільки зупинення

духовного й освітнього зростання, а й усіляких

перекручувань у розвитку особистості загалом.

Боротьба між колишніми звичками і новими

вимогами може призвести до небажання вчити�

ся взагалі, а також до емоційних зривів особис�

тості. Конструктивне переосмислення цих про�

тиріч можливе лише за участі раціональної

мотивації діяльності з боку викладача і бажання

студента працювати всупереч труднощам.

Тільки професіоналізм і мотивована чіткість

вимог дадуть змогу студенту адаптуватися в ново�

му середовищі та психологічно прийняти метод

проблемного навчання. Вибір методу проблем�

ного навчання повинен визначатися: 

– загальними цілями освіти, виховання, роз�

витку й психологічної підготовки студентів до

самостійного вирішення проблеми;

– особливостями методики викладання конк�

ретної навчальної дисципліни і специфікою її ви�

мог до відбору дидактичних методів;

– цілями, завданнями і змістом матеріалу

конкретного заняття;

– часом, відведеним на вивчення того чи

іншого матеріалу;

– рівнем підготовки студентів;

– рівнем матеріальної оснащеності, наявніс�

тю устаткування, наочної допомоги, технічних

засобів;

– рівнем підготовки й особистісних якостей

самого викладача.

Варто доказати, що на теренах Радянського

Союзу дослідження в галузі проблемного навчан�

ня повною мірою розпочалися в 60�х рр. XX ст.,

як альтернатива масовому нормативному нав�

чанню, що пояснюється певним послабленням

ідеологічного тиску в той період. Концепція про�

блемного навчання ґрунтувалася на тенденції

посилення ролі учня в освіті, розумінні необхід�

ності особистісного розвитку учнів. Розроблен�

ням тих або інших аспектів проблемного навчан�

ня і проблемного навчання як концепції загалом

займається багато учених і практиків — це

М. Н. Скаткін, І. Я. Лернер, В. Оконь, Н. А. Мен�

чинська, М. А. Данілов, Ю. К. Бабанський,

М. І. Махмутов, А. М. Матюшкін, А. В. Ху�

торський та ін.

Концепція проблемного навчання, як і будь�

яка інша педагогічна концепція, розкриває

суб’єктивні особливості свідомості, переваги пе�

дагога або дослідника. Саме тому в педагогічній

літературі подаються різні визначення цього по�

няття, що тією чи іншою мірою відображають

ставлення автора до педагогічного процесу і від�

повідну ієрархію освітніх цінностей. 

Якщо І. Я. Лернер під проблемним навчанням

розумів вирішення учнем (під керівництвом

учителя) нових для нього пізнавальних і прак�

тичних питань в системі, відповідній освітньо�

виховним цілям школи, то в сучасній практиці

проблемне навчання визначається і як «особли�

вий тип навчання, характерну рису якого стано�

вить його розвивальна стосовноо творчих здіб�

ностей функція» [6, c. 235]. 

У теорії М. І. Махмутова проблемним на�

вчанням є «тип розвивального навчання, в якому

поєднуються систематична самостійна пошуко�

ва діяльність учнів із засвоєнням ними готових

висновків науки; система методів побудована
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з урахуванням мети і принципу проблемності;

процес взаємодії викладання і навчання орієнто�

ваний на формування пізнавальної самостій�

ності учнів, стійкості мотивів навчання і розу�

мових (включаючи й творчі) здібностей в ході

засвоєння ними наукових понять і способів ді�

яльності, детермінованого системою проблем�

них ситуацій» [4, с. 56]. 

Основним поняттям проблемного навчання

є проблемна ситуація, що є інтелектуальною про�

блемою людини, яка виникає в разі, коли вона

не знає, як пояснити явище, факт, процес дійс�

ності, не може досягти мети відомим йому спо�

собом, що спонукає людину шукати новий

спосіб пояснення або спосіб дії. Проблемна си�

туація формує початок мислення під час поста�

новки та вирішення проблем.

Ми вважаємо, що проблемним навчанням

є така навчально�пізнавальна діяльність при якій

знання та пояснення викладача сприймаються

в умовах проблемної ситуації, з великим ступе�

нем самостійності, що активізує мисленнєвий

процес і шляхом активної комунікації аналізу�

ється й обґрунтовується правильне рішення. 

Проблемні ситуації і, відповідно, все проблем�

не навчання будуються на принципі проблемної

суперечності як закономірності пізнання, як ос�

новного механізму, активізуючого навчання, де

акцентуються не аспекти структуризації об’єк�

тивного знання, а ситуації, в яких опиняється

особа.

Метод проблемного навчання дає для сту�

дента:

– підвищує активність студентів і ефектив�

ності всього навчального процесу;

– підсилює навчальну мотивацію студентів

через внутрішні і зовнішні мотиви (мотиви�сти�

мули);

– створює умови для формування нових і ви�

щих форм мотивації (прагнення до самоактуаліза�

ції своєї особи, або мотив зростання, за А. Мас�

лоу; прагнення до самовираження і самопізнання

в ході навчання, за В. О. Сухомлинським);

– дає студентові нові і ефективніші засоби для

реалізації своїх установок на активне оволодіння

новими видами діяльності, знаннями й уміннями;

– забезпечує більшу відповідність організацій�

них форм і засобів навчання його змісту;

– інтенсифікує розумову роботу студентів

завдяки раціональнішому використанню часу

учбового заняття, інтенсифікації спілкування

з викладачем і студентів між собою;

– забезпечує науково обґрунтоване засвоєн�

ня матеріалу на підставі його логічного аналізу

і виділення основного (інваріантного) змісту;

– повніше враховує індивідуальні особливос�

ті студентів;

– вчить самостійного вирішення поставле�

них проблем.

У нашій роботі ми окреслили соціально�пси�

хологічні характеристики, які повинні бути

сформовані під час навчання у ВНЗ:

– високий рівень комунікативних і організа�

торських здібностей;

– екстернальність та інтернальність;

– демократичний стиль поведінки у відноси�

нах, професіоналізм і компетентність;

– самостійне формування способів розумо�

вих дій;

– формування естетичних і етичних відносин;

– формування самостійно формуючих меха�

нізмів особи (технології саморозвитку);

– формування дієво�практичної сфери, спря�

мованої і на розвиток творчих здібностей.

Досягти прогресу у розвитку соціально�пси�

хологічних характеристик методом проблемного

навчання неможливо без активних методів у ви�

кладанні. Ми маємо на увазі нові, але вже апро�

бовані і результативні форми, методи і засоби

навчання, що дістали назву активних: проблемні

лекції, семінари�дискусії, розбір конкретних

педагогічних ситуацій, ділові ігри, методи матема�

тичного моделювання. Сюди ж можна включити

комплексне курсове і дипломне проектування,

виробничу практику. Дослідження показали, що

використання нових типів лекцій (інформаційна,

проблемна, лекція�візуалізація, лекція вдвох, лек�

ція із заздалегідь запланованими помилками, лек�

ція�прес�конференція) активізують пізнавальну

діяльність студентів.

Велике значення для формування соціально�

психологічних характеристик методом проб�

лемного навчання мають практичні заняття, де

студенти можуть практично використати свої

теоретичні знання, навчитися розв’язувати як

професійні, так і психологічні особистісні про�

блеми.

На практичних, семінарських і лабораторних

заняттях в учбових групах моделюються й обго�

ворюються практичні ситуації, що зустрічають�

ся в діяльності будь�якого професіонала. 

Усі форми практичних занять повинні слугу�

вати тому, щоб студенти відпрацьовували на них

практичні професійні дії й оцінювання цих дій. 

До основних форм практичних занять нале�

жать:

1. Семінари�практикуми, на яких студенти об�

говорюють різні варіанти вирішення практич�

них ситуаційних завдань, висуваючи — як аргу�

менти — психологічні положення. Оцінка

правильності рішення виробляється колектив�

но під керівництвом викладача. 

2. Семінари�дискусії, що присвячуються об�

говоренню різних методик психологічного
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дослідження стосовно потреб практики, в про�

цесі чого студенти з’ясовують для себе прийоми

та методи вивчення психологічних особливос�

тей конкретних людей (дітей і дорослих), з яки�

ми їм доведеться працювати. 

3. Практичні заняття, що проводяться в сті�

нах самого навчального закладу або в місцях

практики студентів, їх мета — навчити вирішенню

специфічних завдань за профілем своєї спеціаль�

ності.

4. Лабораторні заняття, які допомагають сту�

дентам виявляти і вирішувати проблеми майбут�

ньої професії або психічні явища, особливості

соціально�психологічних механізмів взаємин

людей в групі і т. п.

5. Самостійна робота студентів — як активна

форма індивідуальної і колективної діяльності

спрямована на закріплення пройденого матеріа�

лу, формування вмінь і навичок швидко вирішу�

вати поставлені завдання. Самостійна робота

студентів передбачає не пасивне «поглинання»

готової інформації, а її пошук і творче засвоєння

і покликана підготувати студента до самостійної

діяльності в майбутньому.

Надзвичайно ефективним методом проблем�

ного навчання є ділова гра (до речі, ще у 1932 р.

в Ленінграді М. М. Бірштейн уперше викорис�

тала у навчанні цей ігровий метод). Встановлено,

що при поданні матеріалу у формі ділової гри

засвоюється близько 90% інформації. Активність

студентів носить яскравий і водночас тривалий

характер, спонукає їх бути активними [3, с. 240].

Педагогічна мета ділової гри — активізувати

мислення студентів, підвищити самостійність

майбутнього фахівця, внести дух творчості у на�

вчанні, наблизити його до профорієнтації, підго�

тувати до професійної практичної діяльності.

Головним питанням у проблемному навчанні

виступає «чому», а в діловій грі — «що було б,

якби».

Цей метод розкриває особистісний потенціал

студента: кожен учасник може продіагностува�

ти свої можливості поодинці, а також у спільній

діяльності з іншими учасниками.

Ділова гра — це контрольована система,

оскільки процедура гри готується і коригується

викладачем. Якщо гра проходить у планованому

режимі, викладач може не втручатися в ігрові

відносини, а тільки спостерігати й оцінювати іг�

рову діяльність студентів. Але якщо дії виходять

за межі плану, викладач може відкоригувати спря�

мованість гри та її емоційний настрій [3, c. 237]. 

Теорія проблемного навчання має на сучас�

ному етапі вже досить чіткий концептуальний

вигляд. Проблемне навчання, виходячи зі специ�

фіки своєї методики, може становити і становить

конкуренцію традиційному — пояснювально�

ілюстративному і репродуктивному методу. Ви�

користовуючи інноваційні форми викладання

(не тільки у ВНЗ, а й у школі, з тим, щоб по�

перше, такий вид навчання став природним,

звичним для учнів і, по�друге, щоб розвивати

творчі якості учнів саме в той період, коли дитяча

психологія цьому найбільш сприяє), за допомо�

гою методу проблемного навчання ми зробимо

вагомий крок у формуванні соціально�психо�

логічних характеристик майбутнього фахівця. 
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У статті сформульовані складові особистості
досвіду психолога; охарактеризовані виокремленні
нами компоненти, а саме: ціннісний досвід, досвід
рефлексії, операціональний досвід, досвід спілку!
вання іпсихологічної взаємодії.

Ключові слова: особистісний досвід, компо�

ненти та функції досвіду, ціннісний досвід, до�

свід рефлексії, операціональний досвід, досвід

спілкування та діалогічної взаємодії.

В статье сформулированы составляющие лич!
ностного опыта психолога; дана характеристика
выделенным нами компонентам опыта — таким
как ценностный опыт, опыт рефлексии, операци!
ональный опыт, опыт общения и диалогического
взаимодействия.

Ключевые слова: личностный опыт, компо�

ненты и функции опыта, ценностный опыт,

опыт рефлексии, операциональный опыт, опыт

общения и диалогического взаимодействия.

In this article the main components of the personal
experience of the psychologist were formed; these com!
ponents — the experience of appritiation, reflexive
experience, the operational experience, the experience
of communication and dialogical interaction.

Key words: the personal experience, the experi�

ence of appritiation, reflexive experience, the opera�

tional experience, the experience of communication

and functions of the personal experience.

Досвід кожної людини є невід’ємною части�

ною її буття. Ним визначається здатність індиві�

да адаптуватися до мінливих умов життя, способи

його життєдіяльності і соціальний статус, став�

лення до себе як цінності і характер взаємосто�

сунків з оточуючими. Набуття досвіду, володіння

досвідом, передача досвіду в усі часи і в будь�

яких суспільствах оцінювалась позитивно. Але

в психологічній літературі і дотепер, на жаль, не

існує ціннісної моделі особистісного досвіду пси�

холога. Спираючись на аналіз наукової літера�

тури щодо визначення особистісного досвіду

людини, виокремлення його структурних компо�

нентів, а також на виявлені узагальнення й мір�

кування, ми побудували модель особистісного

досвіду психолога. Тому, будуючи цю модель, ми

також спиралися на ідеї системного підходу до

вивчення психічних явищ, який, як зауважує

Б. Ф. Ломов, дає змогу вивчати явища як єдину

цілісну систему, але водночас структуровану. Та�

кож ми врахували основні положення системного

підходу, які висловлювались, зокрема, Е. Г. Юді�

ним, Б. Г. Ананьєвим, Л. І. Анциферовою сто�

совно доцільності вивчення психічних явищ як

складних структур, що утворюються різнорідни�

ми елементами, поєднаними в єдине ціле ієрар�

хічними взаємозв’язками.

Отже, завданнями нашої статті є такі:
1. Сформулювати складові особистості досві�

ду психолога.

2. Докладно охарактеризувати виокремлені на�

ми компоненти, а саме: ціннісний досвід, досвід

рефлексії, операціональний досвід, досвід спіл�

кування та діалогічної взаємодії тощо.

3. Описати функції, які висвітлюють роль кож�

ного компонента особистісного досвіду.

Модель особистісного досвіду психолога міс�

тить такі складові:

а) категоріальний простір;

б) компоненти;

в) функції, що характеризують роль кожного

компонента.

Категоріальний простір особистісного досвіду

складається з таких підструктур, як «життєдіяль�

ність» і «професіоналізація майбутнього фахів�

ця». Перша підструктура є найбільш значущою

для формування особистісного досвіду психо�

лога, адже особистісний досвід є перетвореною

формою життєдіяльності. Під час свого життя

людина в результаті власної активності та діяль�

ності стає активним чи пасивним учасником

різних ситуацій, які й сприяють формуванню її

особистісного досвіду. Щодо другої підструктури,

а саме професіоналізації майбутнього психолога,

то мається на увазі створення умов для амплі�

фікації особистісного досвіду фахівця. Одним

з основних засобів ампліфікації вважається на�

ратив, іншим — психологічний «трепіт», під час

якого відбувається моделювання ситуацій, в які

людина не потрапляла в реальному житті, але

«проживає» їх протягом тренінгової роботи, що

й сприяє розвиткові в неї особистісного досвіду.

До компонентів особистісного досвіду ми від�

носимо:

1) ціннісний досвід;

2) досвід рефлексії;
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3) операціональний досвід;

4) досвід спілкування та діалогічної взаємодії.

Ціннісний досвід містить ідеальні норми, на

які особистість орієнтується і до яких прагне у хо�

ді своєї життєдіяльності. Ціннісне становлення

є визначальним у формуванні особистісних

поглядів і переконань, адже лише особистісно�

значущі цінності можуть стати основою системи

тих чи інших переконань. До системи особистіс�

них цінностей, на думку К. Роджерса, входять

переконання в особистій гідності кожної людини

залежно від її вільного вибору, власної відпові�

дальності за наслідки цього вибору, довіри до

себе, відкритості, радості навчання та творчості.

Розкриваючи поняття «цінність» К. Роджерс роз�

різняє «діяльнісні цінності» (які виявляються

у поведінці людини в ситуаціях вибору чи віддан�

ня переваги реальним об’єктам) і «цінності пі�

знання» (які виявляються у виборі особистістю

символічних об’єктів). Аналіз проблеми цінностей

дає підстави К. Роджерсу зробити такі висновки:

1) властивий людині ціннісний процес як част�

ка її життя ґрунтується на довір’ї людини до муд�

рості цілісного «Я» (що втілює всі усвідомлювані

й неусвідомлювані процеси особистості), а не пев�

ної його частини (свідомості, інтелекту тощо);

2) ефективність цього процесу великою мірою

залежить від відкритості людини своєму осо�

бистісному досвіду;

3) ці загальні для всіх людей цінності поста�

ють як гуманістичні і конструктивні за своєю

природою, вони пов’язані з удосконаленням

людини і суспільства.

К. Роджерс перераховує низку таких загаль�

нолюдських цінностей — це:

а) відмова людини від «образу» претензійнос�

ті, захищеності, лицемірства;

б) відмова від будь�яких зовнішніх стосовно

до «Я» імперативів;

в) відмова від повної відповідності очікуван�

ням інших людей;

г) позитивне оцінювання та приймання осо�

бистісного «Я», самостійності своїх почуттів і пе�

реживань, відкритості власному особистісному

досвідові.

Загальний висновок К. Роджерса полягає

в тому, що універсальні цінності насправді існу�

ють. Вони перебувають не поза людиною, не

в певній ідеології, яку приймає чи навіть пропа�

гує людина, а в ній самій, в автентичному до�

свіді її особистого життя. Тому їх не можна дати

людині, можна лише створити певні умови для

їх потенційного розвитку [10].

Г. Олпорт виділяє цінності, що сприяють са�

мореалізації особистості. Це насамперед ті, що ві�

дображають її цілісність і гармонійність, а саме:

– невимушеність поведінки;

– позитивний образ «Я»;

– здатність відчувати радість під впливом по�

всякденних вражень;

– позитивне чи принаймні спокійне (на про�

тивагу невротичному страху) ставлення до неспо�

діваного, невідомого, таємного;

почуття гумору і здатність особистості адек�

ватного його оцінювати.

На провідну роль цінностей у дослідженні ме�

ханізмів життєвих виборів вказував Л. С. Крав�

ченко. Під впливом своєї ціннісної системи

особистість має оцінювати незнайому ситуацію

як таку, яку можна розв’язати багатьма способа�

ми. Тоді цінності особистості постають тими

дієвими психологічними інструментами, завдя�

ки яким цей оточуючий світ стає відкритим для

інших людей. Інакше кажучи, цінності оберта�

ються на дійсність за допомогою вчинків, що не

лише виконують перетворювальну функцію що�

до оточуючого світу, а й за їх допомогою здійс�

нюються певні інтеграційні процеси у психічній

сфері людини. Зливаючись у єдиний цілеспрямо�

ваний життєвий потік, вони синтезують розріз�

нені особистісні цінності у цілісну суб’єктивну

систему, забезпечують гармонійне формування

особистості та є умовою розвитку особистісного

досвіду людини.

Отже, ціннісна система постає показником

розвиненої особистості, за допомогою якої вона

впізнається, ідентифікується. Більше того, осо�

бистість володіє цими цінностями як особистіс�

ними якостями. При цьому важливо, щоб рівень

володіння ними був такий, за якого можливе їх

втілення в реальному процесі життєдіяльності.

Психологічна природа цінностей характеризуєть�

ся тим, що вони є самоцінностями, так званим

внутрішнім змістом, що визначається потреба�

ми людини.

Компонент «ціннісний досвід» виконує пізна�

вальну функцію, адже він сприяє пізнанню лю�

диною невід’ємних від неї об’єктів та суб’єктів, їх

співвіднесення зі сформованою ціннісною сис�

темою особистості, інтегративну функцію (визна�

чення спільних рис, властивостей, які об’єдну�

ють окремі явища, предмети, що так чи інакше

входять до сфери особистісного досвіду люди�

ни), а також смисловизначальну функцію (на�

дання цінностям певного смислу).

Проаналізуємо зміст наступного компонента

особистісного досвіду — досвіду рефлексії. Тер�

мін «рефлексія» у перекладі з латини означає

«відображення». Це осмислення людиною влас�

них дій і законів їх здійснення, діяльність, що

спрямована на самопізнання, адже рефлексія роз�

криває специфіку духовного світу людини. Це

самоаналіз, роздуми й розмірковування людини

щодо особистого душевного стану.
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В. С. Дикинь розробив теорію «рефлексив�

ного Я». Він проводить аналогію дзеркального

відображення особистості та відображення в уяві

людини того, як у думках інших відображається

вона сама. Саме тому теорію науковця ще нази�

вають «віддзеркалене Я». Продовжуючи дану

думку, можна погодитись із загальноприйнятою

точкою зору, що рефлексія — це не просто знан�

ня суб’єктом самого себе, а й також з’ясування

того, як інші його сприймають та розуміють. Тому

рефлексією можна вважати процес подвоєного,

дзеркального взаємовідображення суб’єктами

один одного з метою відтворення їхніх особли�

востей. Відповідно В. С. Дикинь зазначає, що за

допомогою рефлексії представлені: сам суб’єкт

у процесі реальної дійсності; особистий погляд

суб’єкта на самого себе; бачення цього суб’єкта

іншими особистостями [2].

Є. І. Головаха та Н. В. Паніна також вважають,

що в інших людях, як у дзеркалі, можна побачити

свої найпотаємніші психологічні особливості.

Тому для них рефлексія — це самопізнання, яке

дає змогу подивитись на себе ніби зі сторони [4].

За допомогою механізмів самопізнання пси�

холог не просто пізнає себе, свою особистість,

а й активно формує самого себе. Самопізнання

також виступає як підґрунтя для реалізації оцін�

ного ставлення фахівцем до самого себе, чи са�

мооцінки. Досвід самооцінювання входить до

складу компонента особистісного досвіду —

«досвід рефлексії». Аналізуючи свої реальні й по�

тенційні стани, співвідносячи свою поведінку

з вимогами особистісної «Я»�концепції, особис�

тість виробляє стійку самооцінку. Самооцінка

дає змогу майбутньому психологу більш�менш

адекватно оцінити свій фізичний і духовний

стан, свої стосунки із зовнішнім світом та іншими

людьми. На цій основі здійснюється регуляція

та саморегуляція стосунків, потрібна корекція

власної поведінки. Саме самооцінка лежить в ос�

нові самовиховання та самокерованого розвитку

особистості. Самооцінка дає змогу людині кри�

тично ставитися до себе, постійно співвідноси�

ти свої можливості, здібності та здатності з ви�

могами життя, виробляти вміння ставити перед

собою реальні цілі та відмовлятися від необ�

ґрунтованих, нереальних домагань, змінювати

поведінку й уявлення щодо особистісного «Я» [1].

Самооцінка розуміється як найважливіше

утворення особистості, що бере безпосередню

участь у регуляції людиною своєї поведінки та

діяльності. Отже, самооцінка відображає якісну

своєрідність внутрішнього світу особистості май�

бутнього психолога, її формування впливає на

розвиток особистості як досвіду фахівця.

Самооцінка є компонентом самосвідомості,

який вміщує в себе і знання людини про власну

цінність, оцінку самої себе, і шкалу значущих

цінностей, відносно якої визначається ця оцінка.

У класичній концепції У. Джемса уявлення про

актуалізацію ідеального «Я» покладено в основу

поняття самооцінки, яке визначається як мате�

матичне відношення реальних успіхів індивіда

до рівня його домагань. Другий фактор, важли�

вий для формування самооцінки, пов’язаний

з інтеріоризацією соціальних реакцій по відно�

шенню до даного індивіда. Інакше кажучи, люди�

на здатна оцінювати себе так, як, на її думку, її

оцінюють інші. Такий підхід до розуміння само�

оцінки був сформований у працях Кулі та Міда.

Р. Бернс у своїй «Я�концепції» виділяє дві

складові самооцінки: когнітивну й оцінну. Ког�

нітивний компонент бере свій розвиток від

пізнання зовнішнього світу, інших людей, їх взає�

мовідносин. Накопичення знань про себе здійс�

нюється за тими самими законами, за якими

пізнається й оточуючий світ. Пізнаючи інших

людей, аналізуючи свої зовнішні реакції у влас�

ній діяльності та поведінці, оцінюючи ставлення

до себе інших, людина починає співвідносити ці

окремі аспекти пізнання і моделює оцінку своєї

особистості. Друга складова, за Р. Бернсом, це

афективна оцінка уявлень індивіда про самого

себе, яка відрізняється різним ступенем інтен�

сивності, оскільки певні риси образу «Я» можуть

викликати більш сильні чи слабкі емоції, по�

в’язані з прийняттям цих рис чи осудом. Само�

оцінка розглядається І. І. Чесноковою як єдність

раціонального й емоційного компонентів. У ра�

ціональному компоненті віддзеркалюються знан�

ня особистістю відповідних її особливостей,

а в емоційному — ставлення до них. 

Самооцінка визначає процес сприйняття

психологом своєї особистості. Самосприйняття

є не стільки оцінкою, скільки стилем ставлення

людини до себе, загальною життєвою установ�

кою, яка формується під час навчання у ВНЗ.

У науковій літературі зазначається, що високий

рівень самосприйняття в низці випадків приз�

водить до зниження самооцінки. З іншого боку,

дуже висока самооцінка може мати захисний

характер і бути наслідком низького самосприй�

няття. Високий рівень самосприйняття психоло�

га сприяє формуванню сензитивності особистості

майбутнього фахівця, розвиткові толерантного

ставлення до недоліків інших. 

Самооцінка може бути адекватною (реальною,

об’єктивною) і неадекватною. У свою чергу, не�

адекватна самооцінка оцінюється як занижена

чи завищена. Завищена самооцінка призводить

до формування таких особливостей особистості,

як самовпевненість, нетолерантність і некритич�

ність. Постійне заниження оцінки з боку оточую�

чих і самої особистості формує в ній страх, невіру
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у власні сили, замкненість, сором’язливість. Тому

однією з умов розвитку особистісного досвіду

майбутніх психологів буде формування адекват�

ної самооцінки, яка забезпечить сприйнятливий

емоційний стан, буде стимулювати діяльність,

сприяти впевненому досягненню людини намі�

чених цілей.

Самооцінка відіграє дуже важливу роль в ор�

ганізації результативного управління фахівцем

своєю поведінкою, діяльністю, і тому є регулятив�

ною функцією у процесі розвитку особистісного

досвіду майбутнього психолога. Самооцінка —

це своєрідна когнітивна схема, що узагальнює

вже отриманий в минулому досвід та організує,

структурує нову інформацію відносно того чи

іншого аспекту «Я�особистості». 

Компонент «досвід рефлексії» виконує функ�

цію пізнання людиною самого себе (пізнавальна

тощо), смисловизначальну (визначення смислу

своєї діяльності з огляду на самоставлення, са�

мооцінку та самосприйняття), цілевизначальну

(співвіднесення свого «Я — реального» з «Я —

ідеальним», досягнення якого слід прагнути

в майбутньому), коригувальну (здійснення впли�

ву на своє власне життя, свою діяльність та осо�

бистість).

Наступним компонентом особистісного до�

свіду ми вважаємо операціональний досвід. Цей

компонент містить такі складові, як досвід са�

мореалізації, самовизначення, самоактуалізації

та досвід активності. Центральним поняттям

серед названих, безперечно, постає феномен са�

мовизначення, яке розглядається в науковій

літературі як структури вчинку самовизначення

в суб’єктивно�генетичній парадигмі. Поза ін�

шим у М. Р. Гінзбурга не розроблений механізм

ціннісно�смислової взаємодії, не виділені

суб’єктні якості особистості, які реалізують етапи

самовизначення, що робить його модель мало�

ефективною для практичного застосування.

Необхідним є саморозвиток, самореалізація

особистості. Тому самовизначення здійснюєть�

ся через послідовність життєво важливих ви�

борів (за Б. Г. Ананьєвим). При цьому вчений

відмічає, що вибором вважається свідомо прий�

няте рішення, здійснення якого призводить до

зміни як самої людини, так і способу її життя.

Більшість авторів, які досліджують самовизна�

чення з психологічної точки зору, визнають, що

самооцінний, саморегульований суб’єкт, який

з урахуванням суспільних і власних потреб і мож�

ливостей може самостійно формулювати життєві

цілі, досягати їх і нести відповідальність за свою

діяльність, вчинки і поведінку, є самовизначаль�

ною особистістю [8]. Тобто такий суб’єкт чітко

усвідомлює, чого він хоче, що він собою являє,

що він може і чого від нього очікують оточуючі.

В. О. Татенко розуміє самовизначення осо�

бистості як реалізацію вчинку вибору мотивів.

Самовизначення, вказує вчений, дає змогу від�

повісти собі самому на питання «Хто є я?», «Чого

я хочу від життя?», «Що я можу зробити в цьому

житті?» та ін. Йдеться про відкриття людиною

свого «Я» через самопізнання своїх загально�

людських та індивідуальних властивостей,

якостей, про з’ясування глибинних потягів і до�

магань своєї душі, про оцінку своїх можливостей

і здібностей [6, с. 431]. Адже, стверджує В. О. Та�

тенко, вчинок самовизначення має за мету прий�

мати самого себе як істоту, здатну здійснити

реальний вчинок істини, краси, любові та доб�

ра. При цьому такий суб’єкт не може цього не

вчиняти, якщо він є справжньою людиною

[6, с. 432]. У детермінації самовизначення вче�

ний розглядає самопізнання, що в комплексі

дозволяють особистості суб’єкта, чий розвиток,

окреслити перш за все, залежить від нього само�

го. Тому самовизначення постає наслідком ак�

тивності людини, під час якої і формується осо�

бистісний досвід.

І. С. Кон стверджує про наявність взаємозв’яз�

ку процесів і самореалізації особистості. Вчений

зазначає, що будь�яке дослідження життєвого

шляху людини ставить два головних запитання:

«Що людина робить, якою є її діяльність, і як

вона сама до неї ставиться?» та «Які її взаємо�

стосунки з оточуючими людьми?» [3, с. 209].

У відповідях на ці запитання І. С. Кон убачає

певну специфіку у самовизначенні зрілої осо�

бистості. Отже, не лише самосвідомість, а й саме

ставлення становить сутність самовизначення

людини. На це звертає увагу також і Е. Фромм:

«Не тільки інші люди, але й ми самі є «об’єкта�

ми» наших почуттів і установок. …Любов до

інших і любов до себе взаємозумовлені… Справж�

ня любов — це прояв плідності, і вона передбачає

турботу, повагу, відповідальність і знання. Це —

не «афект», не захопленість, а активне сприяння

зростанню і щастю коханої людини. Це — акту�

алізація і фіксація цієї сили на одній людині»

[12, с. 126]. результатом плідної любові до себе,

за Е. Фроммом, постає «гуманістична совість як

наша реакція на самих себе. Це — голос нашого

справжнього «Я», що вимагає від нас жити

плідно, розвиватися повно і гармонійно, тобто

стати тим, чим ми потенційно є … вона містить

у собі сутність нашого морального досвіду… Це —

вияв особистісного інтересу і цілісності людини»

[12, с. 127]. Слабка совість виявляється у відчутті

провини і неспокої, свідчить про байдужість і де�

структивність суб’єкта відносно самого себе.

Л. А. Коростильова визначає самореалізацію

як здійснення можливостей розвитку «Я» за до�

помогою особистих зусиль, співтворчості, спів�
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діяльності з іншими людьми, зокрема з соціу�

мом і світом загалом.

Процес самореалізації майбутнього психоло�

га вважають Л. Рудкевич і В. Рибалко, тісно

пов’язаний з певним комплексом особистісних

якостей, які стимулюють творчість фахівця — це

самостійність, критичність, поліфункціональ�

ність та динамічність переключення з одного

виду діяльності на інший і т. п. У психологічній

літературі найбільш наближеними до терміна

«самореалізація» є поняття «самоактуалізація»

і «самоздійснення». Термін «самоздійснення»

у зарубіжних психологічних і філософських

словниках найчастіше трактується як кінцевий

результат самореалізації, повна реалізація мож�

ливостей особистості. А «самоактуалізація», як

правило, описується з посиланням на праці

А. Маслоу [7] та К. Роджерса, які вважають, що

психологічними умовами ефективної взаємодії,

що сприяє максимальній реалізації творчого

потенціалу особистості (самоактуалізації), є:

1) безумовне позитивне сприйняття іншої

людини, щира симпатія, інтерес і повага до неї

як наслідок самого факту її існування;

2) конгруентність — складне поняття, що озна�

чає взаємну відповідність переживання, усвідом�

лення і вираження своїх емоцій та думок,

уміння бути самим собою без використання так

званих масок;

3) емпатія — здатність до співпереживання та

розуміння емоційного стану іншої людини.

Дотримання означених умов для заняття у ви�

щій школі дасть змогу створити таку атмосферу,

яка заохочуватиме творче самовираження особис�

тості в різних видах діяльності, гарантуватиме

свободу вибору поряд із правом на ризик і доб�

ровільно взятою на себе відповідальністю за влас�

ні вчинки, розвиватиме самоконтроль і довіру до

свого особистісного досвіду. Без емпатії, прийнят�

тя себе й іншої людини, на думку К. Роджерса,

самореалізація взагалі неможлива [10; 11].

Само актуалізація, за А. Маслоу, — це бажання

людини стати тим, ким вона може стати, досягти

вершин свого особистісного потенціалу. Само�

актуалізація — це не лише результат, а й процес

актуалізації людиною власних можливостей.

За А. Маслоу, самоактуалізованих людей ха�

рактеризує:

– більш ефективне сприйняття реальності,

тобто дійсність вони бачать такою, якою вона

є насправді, а не такою, якою їм би хотілось її

бачити, толерантне ставлення до невизначених,

конфліктних ситуацій та умов когнітивного ди�

сонансу;

– прийняття себе, інших людей з усіма пози�

тивними та негативними якостями, тобто таки�

ми, якими є вони насправді;

– центрованість на проблемі — концентра�

ція на покликанні або улюбленій праці, яку вони

вважають найважливішою в їхньому житті;

– незалежність — незалежний погляд на си�

туацію, висловлення особистої точки зору, дум�

ки, незалежна поведінка в будь�яких умовах

соціуму;

– адекватність сприйняття — реально оціню�

ють звичайні події у житті, відчуваючи їх новизну;

– прояв суспільного інтересу — бажання до�

помагати людям, що проявляється у почуттях

співчуття, симпатії та любові до всього людства;

– глибокі міжособистісні взаємостосунки;

– демократичний характер поведінки — по�

вага до людей незалежно від того, до якого су�

спільного класу, релігії, етносу тощо останні на�

лежать;

– креативність;

– гармонійність у взаємостосунках з іншими

людьми — перебуваючи у гармонії з людьми своєї

культури, вони відрізняються автономністю та

впевненістю у собі.

Процеси самореалізації, самовизначення,

самоактуалізації, а також активність людини до�

помагають їй визначити власний особистісний

смисл у своїй діяльності. Адже, як стверджує

В. К. Вілюнас, смислові утворення виникають

у свідомості людини внаслідок діяльності, од�

нак нею самою не породжуються. Смисли утво�

рюються на основі актуалізації складових «Я»

суб’єкта. Пошук особистістю індивідуального

смислу свого буття постає у вигляді концентра�

ції складових «Я» «в одній точці (точці перетину

всіх вимірів психологічного простору, що дає

змогу побачити нові межі «Я».

Отже, операціональний досвід приводить

майбутнього фахівця до набуття смислу буття, що,

в свою чергу, сприяє досягненню зібраності,

інтегрованості, цілісності «внутрішнього Я»

людини. Це формує ціннісно�смислову сферу

особистості людини, сприяє виявленню суб’єкт�

ної активності, зрілості особистості. Істотною

ознакою внутрішньої активності особистості

постає її здатність приймати рішення як наслідок

здійсненого вибору. Самовизначення людини

детермінує здатність суб’єкта здійснювати осо�

бистісно значущий вибір, обирати альтернативи

як результат боротьби мотивів, які є сутністю

вчинку. Процес самовизначення особистості

виявляється у формі постійних, самостійних

виборів себе на користь зростання своєї особис�

тості, самоактуалізації й самореалізації тощо.

Операціональний компонент особистісного

досвіду виконує такі функції: диференційну (ви�

окремлення вчинків, дій та ситуацій, що сприяли

становленню особистісного досвіду людини),

інтегративну (визначення подібних дій, вчинків,
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що сприяли становленню того чи іншого до�

свіду особистості), смисловизначальну (вста�

новлення причинно�наслідкових зв’язків між

діями суб’єкта, життєвими ситуаціями, що при�

вели до утворення особистісного досвіду люди�

ни, а також до утворення смислів на підставі

отриманого досвіду, співвідношення з ідеальним,

абсолютним смислом), збереження (збереження

досвіду, його «кодування»), пізнавальну (забез�

печує отримання людиною нового особистого

досвіду).

І нарешті, наступний компонент особистісно�

го досвіду — це досвід спілкування та діалогічної

взаємодії. Під час участі у спілкуванні з іншими

людина отримує досвід володіння певними

якостями, найбільш значущими для організації

комунікації як виду діяльності. Це такі якості, як

контактність, комунікабельність, стриманість,

уміння контролювати себе під час взаємодії, здат�

ність розуміти людей, упевненість у собі, авто�

ритетність, здатність вислуховувати і враховувати

думки інших тощо.

Отриманий людиною під час спілкування до�

свід значно впливає на розвиток комунікативних

здібностей особистості. Останні ми розуміємо

як комплекс індивідуально�психологічних особ�

ливостей, що забезпечують здатність індивіда

до активного й ефективного (продуктивного)

спілкування, передання й адекватного сприй�

мання інформації, організації взаємодії з іншими

людьми, дотичного до певної ситуації розу�

міння як себе та своєї поведінки, так і розуміння

партнерів по спілкуванню, що також є необхід�

ними умовами успішної життєдіяльності люди�

ни. З позицій гуманістичної психології, мета на�

буття особистісного досвіду полягає в тому, щоб

кожна людина могла стати повноцінним

суб’єктом діалогічної діяльності та взаємодії, пі�

знання та спілкування — вільним, духовним,

відповідальним за те, що відбувається у цьому

світі. Досвід спілкування у загальній структурі

особистісного досвіду передбачає розвиток за�

гальних здатностей спілкування, які сприяти�

муть подальшому розвиткові спеціальних ко�

мунікативних здібностей людини. Маючи добре

розвинені загальні комунікативні здібності, осо�

бистість у ході саморозвитку легко оволодіває

спеціальними, суто професійними комунікатив�

ними здібностями.

Аналізуючи психологічні основи становлення

гуманістично зорієнтованої освіти, П. О. Ко�

вальов, Г. О. Балл, М. С. Бургін, А. Г. Волинець

та інші роблять наголос на діалогічній стратегії

психологічного впливу. У разі використання

монологічної стратегії, педагог виступає носієм

беззаперечної істини і діє як її «транслятор». Нав�

паки, діалогічна стратегія визнає суб’єктивну

повноцінність партнерів, навіть якщо вони різ�

нитимуться за віком, соціальним статусом,

рівнем знань і досвідченістю [5, с. 4].

Діалогічний підхід в освіті визначає суб’єкт�

суб’єктну взаємодію учасників процесу спілку�

вання, передбачає їх самоактуалізацію і само�

організацію [5, с. 9]. У свою чергу, діалогічне

спілкування є універсальним психологічним

механізмом аксіогенезу особистості, як зазначає

З. С. Карпенко. Під час діалогічного спілкування

відбувається включення «Іншого» в духовний

світ «Я» як повноправного партнера, можливого

взірця свого власного саморозвитку. Психоло�
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Рис. 1 — Модель особистісного досвіду психолога
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гічний зміст діалогічної інтенції, вважає автор�

ка, становить здатність до особистісної антици�

пації — передбачення духовної перспективи ін�

шої людини, віри у можливість її досягнень, що

здається реальним у разі поважного, неуперед�

женого ставлення суб’єкта до Іншого.

Окреслюючи особливості діалогічної взаємодії

суб’єктів по спілкуванню, Р. С. Нємов провідне

місце відводить перцептивно�рефлексивним

здібностям особистості. Високий рівень взаємо�

відносин, співробітництва та співтворчості на

суб’єкт�суб’єктному рівні, вказує вчений, відкри�

ває реальні можливості для розвитку особистіс�

ного досвіду, одним із аспектів якого є комуні�

кативна компетентність, формування якої також

забезпечується належним рівнем розвитку ко�

мунікативних здібностей людини.

Готовність до ефективного міжособистісного

спілкування є інтегративною особистісною якіс�

тю, що включає в себе необхідні знання, вміння

та навички (слухати, переконувати, розв’язувати

конфліктні ситуації, швидко орієнтуватися під

час взаємодії), ціннісні орієнтації, знання себе,

вміння себе оцінити, здатність до саморегуляції

тощо.

Компонент особистісного досвіду «досвід

спілкування» виконує комунікативну (забезпе�

чення досвіду співробітництва, взаємодії, обміну

інформації між людьми, оцінки власних комуні�

кативних здібностей, на грунті яких формується

комунікативна компетентність), пізнавальну

(досвід отримання інформації від інших людей)

і перцептивну (досвід сприймання інформації

від суб’єктів по дослідній взаємодії) функції.

Модель особистісного досвіду психолога зоб�

разимо на рис. 1. 

Зображену модель слід, на наш погляд, ура�

ховувати викладачам ВНЗ задля розвитку осо�

бистісного досвіду у майбутніх психологів.
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У статті наведено результати роботи автора
над проблемою фахової післядипломної освіти пси!
хологів. Означений процес фахової підготовки пода!
ний з огляду на положення Болонської декларації.
Розкрито сутність завдань, змісту та специфіку
підготовки майбутніх психологів у системі після!
дипломної освіти. Проаналізовано перспективи та
шляхи розвитку і формування післядипломної осві!
ти психологів. 

Ключові слова: післядипломна освіта психо�

логів, фахова підготовка майбутніх психологів,

Болонський процес. 

В статье приведены результаты работы ав!
тора над проблемой профессионального последип!
ломного образования психологов. Данный процесс
профессиональной подготовки подан с учетом ос!
новных положений Болонской декларации. Рас!
крыта сущность задач, содержания и специфики
подготовки будущих психологов в системе после!
дипломного образования. Проанализированы пер!
спективы и пути развития и формирования после!
дипломного образования психологов. 

Ключевые слова: последипломное образова�

ние психологов, профессиональная подготовка

будущих психологов, Болонский процесс. 

The results of the author’s work on the problem of
after receipt of degree education of psychologists are
presented in the article. This process of professional
preparation is given according the positions of Bologna
declaration. The content of tasks, maintenances and
specifics of preparation of future psychologists in the
system of after receipt of degree education is exposed.
Prospects and ways of development and forming of
after receipt of degree education of psychologists are
analysed. 

Key words: after receipt of degree education of

psychologists, professional preparation of future psy�

chologists, Bologna process. 

Прискорення науково�технічного прогресу,

високого динамізму всіх суспільних процесів,

виникнення напружених ситуацій у взаєминах

між людьми, формування інформаційно�техно�

логічного суспільства, докорінні зміни у соціаль�

но�економічному, духовному розвитку держави

потребують підготовки психолога нової генера�

ції. Реалізація цього стратегічного завдання зу�

мовлена також глибинними змінами в системі

й структурі вищої освіти відповідно до вимог Бо�

лонської декларації та необхідністю інтеграції

національної освіти в європейський освітній

простір. Це вимагає визначення концептуальних

довгострокових стратегій щодо подальшого вдос�

коналення та розвитку психологічної освіти,

зокрема освіти майбутніх психологів в умовах

післядипломної підготовки у ВНЗ, що повністю

відповідає одному з положень Болонського про�

цесу, а саме принципу навчання упродовж усьо�

го життя. 

Вихідні положення Концептуальних засад роз�

витку освіти психологів в Україні, зокрема після�

дипломної, та її інтеграції в європейський освіт�

ній простір ґрунтуються на засадах Конституції

України, Національної доктрини розвитку освіти,

законів України «Про освіту», «Про вищу осві�

ту», Державної програми «Вчитель» та інших

нормативних актів, а з 2005 р. ще й на засадничих

положеннях Болонської угоди. Вочевидь, постає

актуальною проблема післядипломної підготов�

ки психологів, оскільки в ній яскраво відобра�

жується сутність новітніх позицій Європейської

безперервної освіти протягом усього життя. 

Проблеми, що постають при цьому, активно

обговорюються вченими й практиками, ведуть�

ся пошуки оптимальних шляхів їх розв’язання.

Зокрема, йдеться про наукові праці, що дотичні

до різних аспектів розроблення теоретичної мо�

делі, яка містила б певні стандарти й вимоги

до особистості психолога та його діяльності

(Г. С. Абрамова, О. Ф. Бондаренко, І. В. Дуброві�

на, Л. О. Кияшко, В. Г. Панок, Є. С. Романова,

Л. В. Скрипко), виділення основних властивос�

тей особистості або спеціальних здібностей, що

впливають на ефективність діяльності психоло�

га (М. О. Амінов, Н. В. Бачманова, М. Т. Лобо�

ва, Р. В. Овчарова, М. І. Пов’якель, М. В. Семи�

літ, Ю. В. Укке та ін.). 

Частина досліджень спрямована на вивчення

розвитку професійної самосвідомості майбутніх

психологів. Зокрема, це дослідження О. І. Бондар�

чук, В. І. Карікаш, Ф. О. Михайлов, Н. І. Пов’я�

кель, Т. В.Скрипченко. Професійне самовиз�

начення спеціалістів�психологів представлено
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у працях І. В. Вачкова, Є. С. Сапогової,

О. А. Мальцевої та ін. Низку робіт присвячено

розробленню змісту освіти психологів (Л. М. Ка�

рамушка, Н. Л. Коломінський, В. Г. Панок,

В. В. Рибалка, В. А. Семиченко), створенню

спеціальних форм і методів їхнього навчання

(В. П. Захаров, Т. С. Яценко, І. А. Слободянюк

та ін.). Окремо також розглядаються можливос�

ті попереднього відбору професійно придатних

кандидатів на роботу психологом (Ю. З. Гіль�

бух, В. Г. Панок). 

Слід зауважити, що проблема післядиплом�

ної освіти є полі аспектною, і вона розглядалася

на різних рівнях дослідження, але фахова підго�

товка майбутніх психологів у системі післядип�

ломної освіти не виступала предметом спеціаль�

них наукових досліджень. Отже, теоретичними

передумовами нашого дослідження виступають

такі положення: уявлення про особливості про�

фесійної діяльності у межах загальнопсихоло�

гічних теорій діяльності та суб’єктної активності

(К. О. Абульханова�Славська, М. Й. Боришевсь�

кий, О. М. Леонтьєв, Ю. І. Машбиць та ін.);

вивчення психології людини як активного

суб’єкта професійної діяльності (Є. І. Головаха,

Є. О. Клімов, Л. М. Мітіна); детермінованість

процесу професійного становлення ступенем

усвідомленості специфіки майбутньої професії

(О. Ю. Артемьева, Д. О. Леонтьєв, І. В. Ханіна);

особливості професійної діяльності та особис�

тості практичного психолога (Г. С. Абрамова,

М. О. Амінов, О. Ф. Бондаренко, І. В. Вачков,

І. В. Дубровіна); проблеми підготовки та підви�

щення кваліфікації психологів (Л. М. Карамуш�

ка, В. Г. Панок, В. В. Рибалка, Є. С. Романова,

Н. В. Чепелєва та ін.).

Науковий пошук у розглядуваній царині

представлений нечисленними дисертаційними

працями у галузі педагогіки та педагогічної пси�

хології. Зокрема, на особливу увагу заслуговують

роботи О. М. Легун «Розвиток у педагогів орі�

єнтації на суб’єкт�суб’єктну взаємодію у процесі

післядипломної освіти» (2005), Г. М. Кот «Фор�

мування психологічної культури керівників за�

гальноосвітніх шкіл у системі післядипломної

освіти» (2004), О. Л. Подолянюк  «Розвиток про�

фесійної позиції шкільного психолога у після�

дипломній освіті» (2004). 

Розмаїття інших робіт у цьому напрямку ре�

презентує лише деякі аспекти фахової підготовки

майбутніх психологів (К. О. Міхно «Динаміка

уявлень студентів�психологів про майбутню

професію» 2009 р.; Н. М. Макаренко «Психо�

логічні чинники розвитку креативного мислен�

ня майбутніх практичних психологів» 2008 р.;

В. В. Вишньовський «Формування особистісної

готовності майбутніх психологів до діагностико�

корекційної роботи з підлітками» 2007 р.; І. А. Гу�

ляс «Перфекціоністські настанови як чинник

професійної готовності майбутніх практичних

психологів» 2007 р.; В. М. Мицько «Психоло�

гічні особливості аксіогенезу майбутніх психо�

логів» 2007 р. та ін.). 

Однак, попри таку кількість наукових робіт

з означеної тематики, на поточний момент про�

блема фахової післядипломної освіти майбутніх

психологів залишається відкритою як для науко�

во�теоретичних, так і для практичних пошуків. 

Таким чином, метою нашої роботі є визначен�

ня проблем і перспектив фахової післядипломної

освіти психологів у ВНЗ. Реалізація мети перед�

бачає виконання таких завдань: розкрити у тео�

ретичному плані зміст поняття «післядипломна

освіта психологів» і визначити проблемні мо�

менти даної підготовки, а також перспективи

навчання психологів у системі післядипломної

підготовки. 

Інакше кажучи, метою розвитку післядиплом�

ної освіти психологів є створення такої системи

фахової підготовки у ВНЗ, яка на грунті націо�

нальних надбань світового значення й усталених

європейських традицій з огляду на Болонський

процес забезпечує формування працівників

у галузі психології, здатних здійснювати профе�

сійну діяльність на демократичних і гуманістич�

них засадах, реалізовувати функцію психологічної

допомоги як пріоритетну функцію, що спрямо�

вується на розвиток і самореалізацію особистості,

задоволення її потреб, гармонізацію психічної

сфери тощо. 

Спираючись на фундаментальні праці науков�

ців з означеної проблеми та публікації у періодич�

них виданнях з педагогіки [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

та ін.] серед основних завдань післядипломної

освіти психологів варто назвати такі, як: 

– забезпечення професійно�особистісного роз�

витку майбутнього психолога на засадах особис�

тісного, системного та андрагогічного підходів; 

– зведення змісту фундаментальної, психоло�

го�педагогічної, методичної, інформаційно�тех�

нологічної, практичної та соціально�гуманітарної

підготовки психологів до вимог інформаційно�

технологічного суспільства та змін, що відбува�

ються у соціально�економічній, духовній та гу�

манітарній сферах і пов’язані з напруженістю

у суспільстві та загостренням психологічних

проблем; 

– модернізація освітньої діяльності вищих

навчальних закладів, які здійснюють підготовку

фахівців з психології, на основі інтеграції тради�

ційних педагогічних і новітніх мультимедійних

навчальних технологій, а також створення но�

вого покоління дидактичних засобів післядип�

ломної освіти психологів [11, с. 293];
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– запровадження практичної підготовки май�

бутніх психологів завдяки системі психологіч�

них практик; 

– удосконалення системи психологічного

відбору претендентів на навчання з фаху «психо�

логія» в системі післядипломної освіти психо�

логів, розширення цільового прийому та запро�

вадження підготовки психологів на основі

договорів [12, с. 137]; 

– удосконалення мережі вищих навчальних

закладів і закладів післядипломної освіти з ме�

тою створення умов для безперервної психо�

логічної освіти [10, с. 32].

Щодо організації навчального процесу у зак�

ладах (інститутах, факультетах) післядипломної

освіти згідно з положеннями Болонської декла�

рації, то слід зазначити, що поліпшення якості

освіти, забезпечення її мобільності, привабли�

вості, конкурентоспроможності на ринку праці

вимагає подальшого вдосконалення організації

навчального процесу на засадах гуманності, осо�

бистісно�орієнтованої педагогіки, розвитку та

саморозвитку слухачів і передбачає: 

– упровадження кредитно�модульної систе�

ми навчання;

– використання інформаційно�комп’ютер�

них технологій, інтерактивних методів навчан�

ня і мультимедійних засобів;

– індивідуалізацію навчально�виховного про�

цесу та посилення ролі самостійної роботи сту�

дентів, враховуючи вікові й індивідуально�пси�

хологічні особливості особистості майбутніх

психологів;

– упровадження електронних засобів навчан�

ня (підручників, посібників, каталогів, словників

тощо), комп’ютерних навчальних програм;

– технічну і технологічну модернізації на�

вчальних психологічних лабораторій і засобів

навчання;

– використання сучасних систем контролю

якості знань студентів і проведення моніторин�

гу якості післядипломної освіти. 

Післядипломна освіта психологів здійснюєть�

ся через перепідготовку, спеціалізацію, підви�

щення кваліфікації та стажування. Підвищення

кваліфікації психологів як основна форма про�

фесійного вдосконалення здійснюється в інсти�

тутах післядипломної освіти та на факультетах

(інститутах) класичних університетів; перепідго�

товка і спеціалізація фахівців з психології — в пе�

дагогічних і класичних університетах; стажування

майбутніх психологів — в університетах, психо�

логічних центрах тощо [14, с. 25]. 

На перспективу передбачається запровадити

систему підвищення кваліфікації фахівців з пси�

хології на базі провідних університетів і наукових

установ, а також впровадити багатоваріантні

освітні програми і проекти з проблем психоло�

гічної майстерності, інноваційних технологій та

інтерактивних форм і методів навчання психо�

логів у післядипломній освіті, досягнень в теорії

і практиці сучасної психології, активно вико�

ристовуючи дистанційні форми навчання. 

Виходячи з цих позицій і спираючись на пра�

ці з даної проблематики [1; 4; 7; 9; 10; 14; 15; 16],

нами визначено такі педагогічні умови ефектив�

ної післядипломної освіти психологів. 

1. Передусім це спеціальна підготовка андра�

гогів (людей дорослого віку — не студентів

у прямому розумінні цього слова), яка передба�

чає ґрунтовну методологічну підготовку, ово�

лодіння дидактикою навчання дорослих, техно�

логіями взаємодії, фасілітації, які найбільшою

мірою сприяють особистісному професійному

розвитку всіх учасників педагогічного процесу.

Чинниками, що зумовлюють необхідність спе�

ціальної підготовки андрагога (майбутнього

психолога) до майбутньої професійної діяль�

ності, є такі: високий освітній рівень студентів

(наявність, як мінімум, однієї вищої освіти); різ�

номанітність складу аудиторії за віком, статтю,

фахом, стажем професійної діяльності, освітніми

та культурними потребами тощо; відмінність

завдань, які стоять перед різними категоріями

майбутніх психологів; партнерство як форма взає�

модії у навчанні дорослих тощо [7, с. 201]. 

2. Далі йде випереджальна спрямованість як

принцип, що орієнтує зміст і методи підготовки

майбутніх психологів у післядипломній освіти

не на існуючий стан психологічної теорії та прак�

тики, а на перспективи майбутнього розвитку.

Чинниками забезпечення цієї педагогічної умо�

ви можуть бути усвідомлення суспільно значущих

завдань психолога ХІ ст.; опанування навичка�

ми та вміннями, необхідними для професійного

та фахового зростання.

3. Важливою умовою є неперервність освіти,

яка характеризує послідовність і цілісність етапів

розвитку професіоналізму і яка забезпечується

такими чинниками, як необхідність превентив�

ної підготовки майбутніх психологів з метою

визначення рівня їх психологічної готовності до

професії та рівня відповідності вимогам, що ви�

суває професія «психолог», створення системи

семінарів, тренінгів, інших форм професійного

розвитку, що сприяють формуванню професій�

ного способу мислення майбутніх психологів,

які набувають освіти післядипломно. 

4. Варіативність змісту і форм післядиплом�

ної фахової підготовки психологів — як необхід�

на умова здійснення ними самостійного і свідо�

мого вибору мети, цінностей, змісту, способів

навчання з урахуванням особистісних запитів

і суспільних вимог до професії «психолог»; реалі�
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зація можливостей міжкурсового періоду для

професійного зростання. 

5. Інтерактивність навчання надає можли�

вість встановити партнерську взаємодію викла�

дачів із дорослими студентами, тобто зумовлює

діалог, взаємозбагачення, обмін думками як

форми навчання, що забезпечується такими

чинниками, як готовність до професійного діа�

логу, активність у взаємодії з іншими учасника�

ми навчального процесу, прагнення до спільної

навчальної діяльності тощо [8, с. 20]. 

Педагогічні умови післядипломної освіти пси�

хологів забезпечуються основними напрямами

діяльності інститутів (факультетів) післядиплом�

ної освіти щодо організації системи навчання,

узагальнення практичного досвіду роботи, ство�

рення діагностичних матеріалів, використання

інтерактивних, мультимедійних, дистанційних

технологій. 

Формування контингенту студентів — май�

бутніх фахівців з психології має здійснюватись

на таких засадах: 

– визначення об’єктивної прогнозованої по�

треби у фахівцях з психології для запобігання пе�

ренасиченості ринку робочих місць психологів; 

– упровадження підготовки майбутніх психо�

логів на засадах Болонського процесу; 

– здійснення психологічного відбору на спе�

ціальність «психологія», що зумовлено тим, що

серед регулятивних складових особистості пси�

холога�практика особливе місце займають вимо�

ги до нього як фахівця, зокрема, здатність легко

встановлювати контакти, легкість у спілкуван�

ні, комунікабельність, уміння слухати і підтри�

мувати розмову; крім того, психолог повинен

володіти і механізмами саморегуляції, важливим

у структурі особистості психолога є також осо�

бистісний сенс, життєві і світоглядні позиції,

що зумовлюють вибір людиною цієї професії

[11, с. 294]; 

– удосконалення системи відбору професій�

ної орієнтації. 

Варто зазначити, що розвивальна взаємодія

системи післядипломної освіти психологів ба�

зується на методах моделювання, особистісної

та професійної рефлексії, розвитку професійної

позиції, адекватної вимогам професії, прогно�

зуванні ефективної діяльності в майбутньому

[1; 2; 4; 5]. 

Досвід інтеграції європейського партнерства,

з огляду на Болонську угоду й результати міжна�

родної діяльності, надва змогу науковцям

і практикам поєднати воєдино інтереси психоло�

гічної освіти й інтереси суспільства. Як би це, на

перший погляд, не здавалося несподіваним,

важливим аспектом проблеми фахової підготовки

психологів у цій царині є проблема психологічної

безпеки освітнього середовища. Шляхи вирі�

шення завдань психологічної безпеки освітньо�

го середовища могли б стати новим змістом

діяльності психологів, а значить — новим зміс�

том і формами післядипломної освіти психо�

логів. 

І все ж, орієнтуючись на вимоги Болонської

конвенції, ми не повинні забувати власний на�

бутий позитивний досвід у цій сфері та основні

засади організації післядипломної освіти психо�

логів, як�от: гуманізацію, демократизацію, науко�

вість, компетентність, комплексність, диферен�

ціацію, інтеграцію, наскрізність і неперервність

післядипломної освіти психологів; органічну

єдність із системою підготовки фахівців, зв’язок

із суспільними процесами та соціальними пот�

ребами; орієнтацію на актуальні й перспективні

сфери професійної діяльності психологів згідно

з попитом на ринку праці; відповідність держав�

ним вимогам і освітнім стандартам післядип�

ломної освіти. 

Отже, резюмуючи викладене, можна ствер�

джувати, що проблема післядипломної освіти

психологів потребує свого нагального вирішен�

ня, оскільки під час виконання своїх професійних

обов’язків психологам доводиться вирішувати

багато складних і різноманітних завдань, пов’я�

заних із просвітницькою діяльністю, проведен�

ням діагностичної, корекційно�розвивальної та

профілактичної роботи, а час навчання, як відо�

мо, досить стислий (1–2 роки), що, в кінцевому

рахунку не дає можливості повною мірою набу�

ти професійної кваліфікації. 

Особливої уваги при цьому вимагають пси�

хологічне консультування, експертна та прог�

ностична робота, бо за таких умов психолог сам

потребує кваліфікованої допомоги в післядип�

ломній освіті з тим, щоб досягти високого рівня

психологічної компетентності, професіоналізму,

психологічної культури, сформувати професійну

позицію. Одним з основних завдань для належ�

ної організації післядипломної освіти психоло�

гів є вдосконалення методичного забезпечення

на базі нового мультимедійного та навчально�

методичного матеріалу [1, с. 18]. 

Перспективними вбачаємо надалі розроб�

лення психологічного портрету претендента

(студента) на навчання у післядипломній пси�

хологічній освіті, впровадження дистанційних

форм і методів навчання майбутніх психологів,

що здобувають освіту у післядипломній сфері,

коригування навчальних планів підготовки пси�

хологів у системі післядипломної освіти з метою

збільшення кількості годин на практичну підго�

товку й тренінгові форми навчальної діяльності

студентів для формування професійного спосо�

бу мислення майбутніх психологів. 
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У статті розкрито сутнісно!змістові харак!
теристики суб’єктності як складової професійної
позиції майбутнього вчителя. Встановлено, що
суб’єктність учителя як інтегральна професійно
важлива якість особистості виявляється у праг!
ненні до самовизначення, самодетермінації, саморе!
гуляції та самовдосконалення у професійно!педаго!
гічній діяльності. Уточнено поняття суб’єктності
майбутнього вчителя з урахуванням особливостей
реалізації його суб’єктної активності в умовах
навчально!професійної діяльності. 

Ключові слова: професійна позиція вчителя,

суб’єктність, студент — майбутній учитель,

суб’єктна активність майбутнього вчителя, ста�

новлення особистості майбутнього вчителя.

В статье раскрыты сущностно!содержатель!
ные характеристики субъектности как важной
составляющей профессиональной позиции будущего
учителя. Установлено, что субъектность учителя
как интегральное профессионально важное каче!
ство личности проявляется в стремлении к само!
определению, самодетерминации, саморегуляции
и самосовершенствованию в профессионально!пе!
дагогической деятельности. Уточнено понятие
субъектности будущего учителя с учетом особен!
ностей реализации его субъектной активности в ус!
ловиях учебно!профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная позиция

учителя, субъектность, студент — будущий учи�

тель, субъектная активность будущего учителя,

становление личности будущего учителя.

The article deals with essential intentional charac!
teristics of subjectivity as an integral part of a future
teacher professional position. There has been estab!
lished that subjectivity of a teacher as an integral pro!
fessionally important quality of a personality is realised
through the intention of self!identity, self!determina!
tion, self!regulation and self!perfection in the process
of professional pedagogical activity. There has been
specified the notion of a future teacher subjectivity by
taking into account the peculiarities of his/her subject
activity realisation under the conditions of educational
professional activity.

Key words: the professional position of a teacher,

subjectivity, student as a future teacher, subject

activity of a future teacher, future teacher personali�

ty formation.

Постановка проблеми. У контексті завдань гу�

манізації та демократизації вітчизняної освіти

особливої значущості набуває проблема профе�

сійної позиції педагога і, зокрема, її суб’єктної

складової. Педагогічна реальність і дослідження

науковців (І. Д. Бех, Е. В. Бондаревська, І. О. Зім�

няя, Л. В. Кондрашова, В. В. Серіков, І. С. Яки�

манська та ін.) свідчать, що в умовах гуманістичної

освітньої парадигми на передній план виходять ті

прояви особистості педагога, що пов’язані з реалі�

зацією його базових екзистенційних, ціннісно�

смислових аспектів професійного буття, чому

найповніше відповідає поняття позиції особис�

тості. На наш погляд, саме «позиція» є свідчен�

ням професійної зрілості педагога, охоплюючи

ті особливості його свідомості та зовнішньої ак�

тивності, що характеризують готовність працю�

вати в умовах певної освітньої парадигми. 

Потреба реалізації особистісної спрямованості

педагогічного процесу та створення освітнього

середовища, що стимулює розвиток грамотної,

творчої, ініціативної особистості школяра, актуа�

лізує проблему підготовки вчителів, здатних забез�

печувати не просто трансляцію готових знань

і вмінь, безумовно необхідних дитині, а й розви�

вати в кожного учня індивідуальність, активне

й творче ставлення до власного життя. Безпереч�

но, такі завдання може здійснити вчитель, який

суб’єктно включений у педагогічний процес та

осмислено внутрішньо сприймає гуманістичні

цінності. З огляду на це, можна стверджувати,

що успішність педагогічної діяльності сучасно�

го вчителя можна оцінювати як функцію його

суб’єктності, що вимагає від нього внутрішньої

впорядкованості й структурованості смислів,

цінностей, здатності до саморегуляції власних

дій, ставить особливі вимоги до його професій�

ної позиції і, власне, виявляється через цю по�

зицію. У контексті нашого дослідження все ви�

щезазначене дає змогу розглядати розвиток

суб’єктної сутності особистості вчителя як одну

з найважливіших складових його професійної
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позиції. Ця проблема особливо актуальна на ета�

пі вузівської підготовки майбутніх учителів, ко�

ли відбувається оформлення їхньої сфери основ�

них професійних цінностей і сенсів. 

Метою статті є з’ясування на підставі аналізу

наукових джерел сутнісно�змістових характерис�

тик суб’єктності як важливої складової профе�

сійної позиції майбутнього вчителя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб�

лема суб’єктності належить до однієї з найакту�

альніших в усіх людинознавчих науках. Початок

її розвитку у психології належить до 20–30�х

років XX ст., хоч значне поширення психологія

суб’єкта одержала лиш в останні десятиліття.

Сьогодні суб’єктність набуває статусу методоло�

гічного принципу й водночас виступає предме�

том активних досліджень. Вивчаються прояви

суб’єктності в активності особистості (В. А. Пет�

ровський), суб’єктність у контексті особистісної

свободи (Г. О. Балл), компоненти суб’єктного до�

свіду (А. К. Осницький), механізми суб’єктності

(В. О. Татенко), закономірності розвитку суб’єкт�

ності в онтогенезі (А. В Захарова, Д. І. Фельд�

штейн, В. І. Слободчиков, Г. А. Цукерман,

Н. Х. Александрова), внутрішні передумови та

зовнішні прояви суб’єктності (О. М. Волкова),

принципи організації освітніх систем, спрямо�

ваних на розвиток суб’єктності (В. В. Давидов,

І. В. Дубровіна), специфіка суб’єктності педагога

(Е. Н. Волкова, Т. В. Маркелова) тощо. 

Основою для вивчення категорії суб’єктності

стала концепція людини як суб’єкта, розробле�

на С. Л. Рубінштейном і розвинена у працях

Б. Г. Ананьєва, К. О. Абульханової�Славської,

Л. І. Анциферової, А. В. Брушлинського та ін.

У своїх працях С. Л. Рубінштейн визначав якість

суб’єкта як детермінанту здійснюваних люди�

ною змін у світі (активність), її здатність до са�

мостійності, самодетермінації і самовдоскона�

лення [1, с. 106]. 

В. М. Мясищев розглядає суб’єктність крізь

призму розробленої ним концепції відносин осо�

бистості. Вчений вважав, що відношення зміс�

товно визначає особистість як активного суб’єкта

з вибірковим характером його внутрішніх пере�

живань і зовнішніх дій, спрямованих на різні

аспекти дійсності. «Людина не тільки індивід,

що взаємодіє зі своєю дійсністю, а є особистіс�

тю, тобто суб’єктом, який активно й ініціативно

ставиться до дійсності», — писав він [2, с. 119].

Відношення, на думку В. М. Мясищева, відоб�

ражає активну, вибіркову позицію особистості

до світу, людей, самої себе та визначає індивіду�

альний характер її діяльності та поведінки. 

Важливими у плані розроблення проблема�

тики суб’єкта виявилися роботи К. О. Абульха�

нової�Славської, яка запропонувала принцип

аналізу особистості через її життєдіяльність, че�

рез спосіб життя. Суб’єкт життя в її трактуванні

постає як такий, що активно перетворює обста�

вини власного життя і формує в певних межах

позицію й лінію свого життя. Категорія життєвої

позиції при цьому означає спосіб самовизна�

чення особистості в житті, «сукупність реалізо�

ваних життєвих відносин, цінностей, ідеалів

і знайдений характер їхньої реалізації, який і ви�

значає подальший хід життя» [3, с. 49]. 

В основі суб’єктності, за Л. І. Анциферовою,

лежить ініціативно�творче начало, яке має ек�

зистенціальне значення для людини, виступає

умовою її життя. Особистість як суб’єкт «творить»

себе, вибудовуючи простір власного життя,

унікальний життєвий світ, ставить цілі і намічає

життєві плани, обирає стратегії життя, створює

умови для розвитку власної особистості, проти�

стоїть тиску несприятливих соціальних і куль�

турних чинників [4].

Дослідник Г. О. Балл розглядає суб’єктність

у контексті особистісної свободи і пов’язує її з та�

кими рівнями активності, в детермінації яких

провідну роль відіграють внутрішні фактори

особистості: ініціативний, вольовий, творчий,

надситуативний, самоуправління [5]. У праці

О. М. Волкової суб’єктність пояснюється як осо�

бистісна властивість людини, що розкриває сут�

ність її способу буття і полягає в усвідомленому

та діяльному ставленні до світу і себе в ньому,

здатності здійснювати взаємозумовлені зміни

у світі та у людині [6]. 

У дослідженнях В. О. Татенка індивід постає

як суб’єкт психічного розвитку і саморозвитку

й аналізується з позицій суб’єктно�генетичного

підходу, згідно з яким за людиною визнаються

«авторські права» не тільки в проявах психічної

активності, а й у розвитку її власної психіки, від�

повідальної за результати свого «авторства» [7]. Як

відмічає вчений, проблема «авторства» у психіч�

ному розвитку не може вирішуватися без ураху�

вання взаємодії людського індивіда із соціальним

середовищем; однак не слід приписувати су�

спільству роль суб’єкта, творця людського в лю�

дині, ототожнювати соціальну і психологічну сут�

ність людини, зводячи її лише до «сукупності всіх

суспільних відносин». Психологічна сутність лю�

дини в її вищому прояві являє собою усвідомлену

суб’єктну інтенцію, здатність відтворити і мак�

симально реалізувати свій психічний потенціал,

розвинути й удосконалити власну психіку до гра�

ничних можливостей і зберігати цей досягнутий

рівень якомога довше, «забезпечивши тим самим

становлення особистісних структур з їх «став�

леннєвою» сутністю та розвиток індивідуальності,

що розгортається і сутнісно ідентифікує себе

в просторі неповторного Я�творчості» [7, с. 31].
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Загалом проблема суб’єктності в сучасних

дослідженнях пов’язується з наділенням люди�

ни якостями бути активною, самостійною, здат�

ною до здійснення специфічно людських форм

життєдіяльності. У широкому сенсі суб’єкт

розглядається як творець власного життя, роз�

порядник душевних і тілесних сил; здатний пе�

ретворювати власну життєдіяльність у предмет

практичного перетворення, ставитись до самого

себе, оцінювати способи своєї діяльності, контро�

лювати її хід і результати, змінювати її прийоми. 

Звертаючись до поняття суб’єктності вчите�

ля, ми вбачаємо у ньому особистість, здатну до

самовизначення і свідомої саморегуляції своїх

дій на підгрунті внутрішньо виробленої профе�

сійної позиції. Аналіз різних джерел щодо ро�

зуміння психологічного змісту суб’єктності

(О. Г. Асмолов, К. О. Абульханова�Славська,

Б. С. Братусь, В. В. Давидов, О. М. Леонтьєв,

А. В. Петровський, В. А. Петровський, К. Род�

жерс, А. Маслоу та ін.) дає підстави визначити

суб’єктність учителя як інтегральну професійно

важливу якість особистості, що виявляється

у прагненні до самовизначення, самодетерміна�

ції, саморегуляції та самовдосконалення у про�

фесійній діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
Спираючись на вищеозначені теоретичні поло�

ження, ми проаналізували деякі аспекти розвитку

суб’єктних властивостей особистості майбутнього

вчителя в розрізі становлення його професійної

позиції. Зауважимо, що виділення суб’єктності як

особливої якісної складової педагогічної пози�

ції вимагає уточнення у зв’язку з тим, що в на�

шому дослідженні її носієм виступає студент

вищого педагогічного навчального закладу, тоб�

то той, хто здобуває вищу педагогічну освіту. То�

му ми вважаємо, що розкриття суб’єктності сту�

дента як професійно важливої характеристики

особистості майбутнього фахівця потрібно здійс�

нювати з урахуванням позиції, займаної ним

у навчальному процесі.

Розглянемо спочатку ті аспекти суб’єктності,

які роблять учителя суб’єктом педагогічної ді�

яльності. Як важлива і складна характеристика

особистості педагога�професіонала, суб’єктність

відображає його активно�вибіркове, ініціативно�

відповідальне, перетворювальне відношення до

явищ професійно�педагогічної діяльності, самого

себе, до світу та життя загалом. Вона детермінує

особливу форму активності, спрямовану на са�

моконтроль за особистісними проявами в різних

ситуаціях професійної діяльності. Спираючись

на положення наукових досліджень, можна ствер�

джувати, що суб’єктність безпосередньо пов’язана

з такими психологічними механізмами особис�

тісного розвитку, як індивідуалізація, самовизна�

чення, креативність, самодетермінація, рефлек�

сія. У своєму розвиненому вигляді суб’єктність

спонукає вчителя приймати відповідальність на

себе, проявляти надситуативну активність, проти�

стояти шаблонам і педагогічній рутині, ламаючи

стереотипи, критично ставитись до загальнові�

домих істин і прийнятих правил і норм, обстою�

вати власну творчу свободу й унікальність, зай�

няти стосовно устояного порядку речей власну

позицію. Це дає змогу вчителеві, залишаючись

самим собою, переборювати як статусно�рольову

та соціокультурну заданість, так і рівень психо�

фізіологічної даності, мовби виходячи за її межі,

що й становить сутнісну характеристику осо�

бистісного розвитку. 

Спираючись на концептуальні дослідження

в галузі психології (Б. Г. Ананьєв, О. М. Леонтьєв,

В. М. Мясищев, С. Л. Рубінштейн та ін.), вва�

жаємо за необхідне розглядати також суб’єктність

педагога в контексті його професійно�суб’єкт�

них відносин. Ці відносини виникають у ре�

зультаті внутрішньої переробки особистістю пе�

дагога вимог, що пред’являються і визначаються

суспільством, наукою, освітою. Головною і пос�

тійною вимогою, пропонованою педагогу, є лю�

бов до дітей, до педагогічної діяльності, наявність

спеціальних знань у тій царині, якій він навчає

дітей, широка ерудиція, педагогічна інтуїція, ви�

сокорозвинений інтелект, високий рівень загаль�

ної культури і моральності, професійне володіння

різноманітними методами навчання та вихован�

ня дітей. Без кожного з перерахованих факторів

успішна педагогічна робота навряд чи можлива. 

У цьому контексті суб’єктність педагога постає

як особлива форма прояву й організації його ак�

тивного ставлення до себе як суб’єкта відносин

з оточенням, ставлення до учнів як до унікаль�

них суб’єктів, до професійної діяльності як кре�

ативної й інноваційної, у якій відбувається його

саморозвиток, реалізації і підтримки себе як ав�

тора власного буття у просторі педагогічної ді�

яльності та в світі. Відмітимо специфічну особ�

ливість суб’єктності вчителя, яка полягає в тому,

що ставлення до себе як до суб’єкта власної

діяльності пов’язане з його відношенням до уч�

нів як до суб’єктів їхньої власної діяльності.

В сукупності ці ставлення інтегруються у харак�

теристику особистості педагога, що виражає

ступінь його захопленості професією. 

Отже, на підставі аналізу професійно�педаго�

гічної позиції з урахуванням її суб’єктної складо�

вої серед різноманітних відносин вчителя можна

виділити стрижневі, які випливають із головних

вимог до нього, його місця у суспільстві й осві�

ті, характеру професійної діяльності. Такими

є ставлення до учня як до суб’єкта освітньої ді�

яльності; ставлення до професійної діяльності як
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діяльності соціально значущої і творчої; ставлен�

ня до себе як до самостійної, вільної і відповідаль�

ної особистості; ставлення до саморозвитку як

умови професійного самовдосконалення і росту.

Названі стрижневі суб’єктивні ставлення за

умови їх реалізації й інтеграції в професійну пози�

цію педагога покликані вирішувати безліч педаго�

гічних проблем, прямо не пов’язаних з об’єктами

відносин. Педагогічний процес як окремий випа�

док соціальних відносин виражається взаємодією

двох суб’єктів, опосередкованою об’єктом засво�

єння, тобто змістом освіти. Усвідомлення педаго�

гом себе як суб’єкта професійної діяльності наці�

лює його на конструктивне вирішення освітніх

проблем. Адже суб’єкт, за визначенням В. О. Сла�

стьоніна, це «особистість, для діяльності якої ха�

рактерні чотири якісні характеристики: самостій�

на, предметна, спільна й творча» [8, с. 135].

Як суб’єкт професійної діяльності вчитель стає

учасником педагогічних відносин, що розгляда�

ються соціологами як певна ланка суспільних від�

носин. У цьому разі педагогічні відносини мають

об’єктивний характер і конкретизуються у формі

відносин між учителями, учнями, керівниками

школи, батьками і громадськістю. Професійно�

суб’єктні відносини педагога характеризуються

параметрами, розробленими в психолого�педа�

гогічній науці. Це модальність (позитивна, не�

гативна, нейтральна); інтенсивність; широта —

вузькість; ступінь стійкості; домінантність

(зв’язок із професійними цілями); когерент�

ність (внутрішній зв’язок системи професійних

відносин особистості); емоційність; ступінь уза�

гальненості; принциповість; ступінь актив�

ності. Ці та інші параметри використовуються

в науковій літературі як загальні характеристики

позиції педагога, наприклад: «стійка позиція»,

«позитивна позиція», «нейтральна позиція»,

«принципова позиція», «активна професійна

позиція» тощо. 

Отже, позиція вчителя стосовно професійної

діяльності — це позиція активного суб’єкта, який

самостійно приймає рішення відповідно до внут�

рішніх цінностей, мотивації, переконань. Виді�

лення у професійній позиції вчителя суб’єктної

складової відображає спосіб самореалізації, са�

моствердження і саморозвитку його як профе�

сіонала і має такі прояви:

– суб’єктивна фіксація професійно�значу�

щих способів діяльності, вироблення на цій ос�

нові власної системи дій;

– вироблення особистісних критеріїв і норм

професійної діяльності;

– вихід за межв нормативної діяльності, здат�

ність авторського проектування особистісно

значущого способу здійснення життєвих і про�

фесійних стратегій.

Інакше кажучи, прояв суб’єктності виступає

до певної міри антиподом нормативно�рольової

позиції; відображає і розвиває індивідуальність,

авторство, суб’єктивність особистісної позиції,

вихід за межі заданої діяльності, вироблення

перспектив подальшого саморозвитку; надає

діяльності неповторної, особистісної своєрід�

ності.

Уточнення суб’єктної складової професійно�

педагогічної позиції стосовно студента — майбут�

нього вчителя пов’язано передусім з особливостя�

ми реалізації його суб’єктної активності. Якщо

суб’єктна позиція вчителя відображає спосіб йо�

го самореалізації, самоствердження і самороз�

витку в умовах реальної педагогічної діяльності,

то студент педагогічного навчального закладу

лише опановує цю діяльність і застосовує та роз�

виває свою суб’єктну активність з метою осо�

бистісно�професійного саморозвитку в умовах

навчально�професійної діяльності. 

Студент — це суб’єкт, який, перш за все, здо�

буває вищу освіту. Тобто об’єктом, на який

спрямована його суб’єктна активність, виступає

«освіта». Система ціннісних орієнтацій особис�

тості, життєва позиція, накопичений особистий

досвід, що формуються в період студентства, да�

ють змогу студентові певною мірою проявити

суб’єктну позицію стосовно пропонованих умов

освіти, відрефлексувати особистісний смисл осві�

ти, здійснити суб’єктний вибір різних варіантів

проходження освітніх маршрутів. До речі, харак�

тер вузівської освіти сприяє цьому, адже вона

значною мірою орієнтована на самоосвіту, і в її

організації переважають форми самостійної робо�

ти студентів. Це, з одного боку, ініціює й розвиває

суб’єктну складову позиції студента, а з іншого

боку — для досягнення якості освітніх резуль�

татів — припускає її обов’язкове включення. 

Виходячи із загальнопсихологічного розу�

міння суб’єктності, віддзеркалюваного в реаль�

ності професійної діяльності педагога, можна

стверджувати, що актуальність становлення і роз�

витку суб’єктності студента — майбутнього вчите�

ля чітко проглядається в декількох площинах: 

– по�перше, у площині саморозвитку: суб’єкт�

ність забезпечує основу розвитку особистості, ін�

дивідуальності, універсності людини; без неї сам

процес саморозвитку втрачає свою цілісність,

комплексність, стрижневу, провідну сутність. Це

положення є справедливим і для професійного

саморозвитку майбутнього вчителя;

– по�друге, у площині виховно�освітнього про�

цесу: суб’єктні характеристики студента забезпе�

чують активність, вибірковість, творчість, а отже,

успішність в оволодінні майбутньою професією;

перетворюють навчальний процес у співтворчість

двох «професіоналів» — викладача й студента;
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– по�третє, у площині майбутньої професій�

ної діяльності: суб’єктність учителя служить де�

тонатором, пусковим механізмом включення

суб’єктності учнів, а значить, їх особистісного,

індивідуального, неповторного начала в життє�

діяльності і життєтворчості.

Конкретизація суб’єктної складової позиції

особистості студента педагогічного вищого на�

вчального закладу, тобто майбутнього вчите�

ля, пов’язана зі встановленням «загального»

й «особливого» в її співвідношенні з подібною ха�

рактеристикою студента будь�якого ВНЗ. У цьому

співвідношенні «загальне» визначається насам�

перед умовами освіти у вищій школі та підготов�

кою майбутнього фахівця до вступу у вільний

ринок професійної праці. Так, студентові будь�

якого ВНЗ, що перебуває в умовах вищої про�

фесійної освіти, суб’єктна позиція дає змогу: 

– визначити особистісне ставлення і смисл

одержуваної освіти;

– суб’єктно використати наявні освітні умови;

– проектувати та реалізовувати індивідуаль�

ний освітній, а згодом і професійний маршрут.

«Особливе» в суб’єктній складовій позиції сту�

дента педагогічного ВНЗ зумовлюється предметом

майбутньої професійно�педагогічної діяльності.

Саме специфіка професійно�педагогічної діяль�

ності дає змогу визначити суб’єктність студента

педагогічного ВНЗ як фактор не тільки особис�

тісного, а й професійного становлення, тому що:

– специфіка професійної діяльності педагога

викликає необхідність прояву Особистості од�

нією з найважливіших умов професійної само�

реалізації, успішності та результативності педа�

гогічної діяльності;

– цільова спрямованість і зміст професійної

діяльності педагога орієнтовані на розвиток і

реалізацію Іншої особистості, що можливо ли�

ше в разі, якщо умови професійної освіти і

підготовки педагога передбачають можливість

його власних розвитку і реалізації — зокрема,

професійно�суб’єктної позиції;

– освітній простір студента педагогічного

ВНЗ і педагога�практика збігається і є єдиним

простором системи неперервної освіти, що зу�

мовлює розгляд створюваних умов реалізації

суб’єктної складової позиції студента в освіті як

однієї з найважливіших умов професійного ста�

новлення майбутнього педагога.

Аналіз професійно�суб’єктної складової по�

зиції майбутнього педагога відносно загального

процесу його особистісно�професійного ста�

новлення дає підстави розглядати її як:

– фактор особистісно�професійного станов�

лення, оскільки ініціює перебіг цього процесу;

– показник особистісно�професійного ста�

новлення, оскільки фіксує і виражає якість осо�

бистісно�професійного становлення у певний

відрізок часу;

– характеристика ступеня особистісної,

суб’єктної включеності студента у процес влас�

ного особистісно�професійного становлення,

визначаючи тим самим глибинний, внутрішній

рівень процесів, які відбуваються зі студентом.

Висновки. Отже, уточнення і конкретизація

суб’єктних характеристик (суб’єктності) студен�

та — майбутнього вчителя дають можливість вес�

ти мову про професійно�суб’єктну складову його

професійно�педагогічній позиції, що ініціює осо�

бистісно�професійний саморозвиток. У площині

«загального» вона характеризує ціннісно�смис�

лове ставлення студента до освіти і виявляється

в діяльності, пов’язаній із визначенням особистіс�

ного смислу освіти, орієнтацією та вибором на

цій основі умов і варіантів своєї освіти, проекту�

ванням і реалізацією завдань освітнього процесу,

оцінкою освітніх результатів і досягнень, пошуком

нових смислів освіти. У площині «особливого»

суб’єктність пов’язана з виробленням у майбут�

нього фахівця ставлення до себе як до суб’єкта

професійно�педагогічної діяльності, що виявля�

ється в його індивідуальній свідомості у вигляді

професійних сенсів і цілей; виражає особистісно

значущу систему теоретико�методологічних знань,

умінь, ціннісних відносин, пов’язаних із творен�

ням іншої людини; визначає активність в опану�

ванні рефлексивно�особистісними способами

педагогічної діяльності та її творчого розвитку. 
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Автор розглядає елементи педагогічної спадщи!
ни В.Сухомлинського як виховні інновації дошлюб!
ної підготовки студентської молоді. Проаналізо!
вано виховні інновації як цілеспрямований процес
змін, що зумовлюють модифікацію мети, змісту,
форм і методів виховання майбутнього сім’янина
в умовах гуманізації суспільства.

Ключові слова: виховні інновації педагогічної

спадщини В. Сухомлинського, дошлюбна підго�

товка, класифікація виховних інновацій, іннова�

ційна модель підготовки майбутнього сім’янина.

Автор рассматривает элементы педагогическо!
го наследия В.Сухомлинского как воспитательные
инновации добрачной подготовки студенческой
молодежи. Проанализированы воспитательные
инновации как целенаправленный процесс измене!
ний, определяющих модификацию цели, содержа!
ния, форм и методов воспитания будущего семья!
нина в условиях гуманизации общества.

Ключевые слова: воспитательные инновации

педагогического наследия В. Сухомлинского,

добрачная подготовка, классификация воспи�

тательных инноваций, инновационная модель

подготовки будущего семьянина.

The author examines the elements of pedagogical
inheritance of V. Sukhomlinskiy as upbringing innova!
tions of pre!marital preparation of students’ youth. The
upbringing innovations as purposeful process of changes,
that predetermine modification of purpose, maintenance,
methods of education of future family man in the con!
ditions of humanizing of society are analysed.

Key words: upbringing innovations of pedagogi�

cal inheritance of V. Sukhomlinskogo, pre�marital

preparation, classification of educator innovations,

innovative model of preparation of future family man.

В Україні у ході економічного та соціального

реформування з’явилася низка несприятливих

факторів, які негативно впливають на формуван�

ня українських родин. Передусім це стосується

демографічної ситуації, репродуктивного здо�

ров’я та виховання дітей у сім’ї.

На жаль, практична дошлюбна підготовка

у ВНЗ здебільшого розглядається як моносуб’єкт�

ний процес, за яким студент постає лиш об’єктом

педагогічних впливів. Виховна діяльність у цьому

аспекті зводиться до набору стандартних заходів

і має інформаційно�просвітницький характер,

а більшість (71% — за даними нашого досліджен�

ня) педагогів вищої школи переконані, що вони

не відповідають за формування особистісних

якостей і властивостей родинного спрямування,

що їх набуває студент за період навчання, а отже,

і загалом за розвиток і вихованість майбутнього

сім’янина.

Такий стан справ не забезпечує повною мі�

рою умови для прояву життєтворчості студента.

Процесу особистісного становлення в родинній

сфері властива стихійність, а розвиток особис�

тості майбутнього сім’янина здійснюється уза�

гальнено без урахування індивідуальності ви�

хованця.

Усе це вимагає нових підходів до процесу

дошлюбної підготовки, до її змісту й організації

у ВНЗ, за яких індивідуальність студента була

б основою виховання родинно�спрямованої осо�

бистості, що співзвучно ідеям педагогічної спад�

щини Василя Сухомлинського [1; 3; 4; 5].

Актуальність проблеми зумовлена необхід�

ністю підвищення рівня дошлюбної підготовки

студентської молоді (за даними нашого дослі�

дження для 68% студентів характерний низький

рівень готовності до сімейного життя), реаліза�

ції інноваційної моделі формування особистості

студента�майбутнього сім’янина, створення

сприятливих умов для формування психолого�

педагогічної готовності майбутніх батьків до

всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів,

найповнішого виконання сім’єю своїх функцій,

підвищення її життєвого рівня, посилення ролі

сім’ї як первинного осередка суспільства.

Питання, що досліджується, є досить склад�

ним і комплексним. В Україні ще не розроблено

Національну концепцію підготовки молоді до

сімейного життя, хоча в окремих нормативно�

правових актах увага акцентується на важливості

цієї проблеми та необхідності проведення нау�

кових досліджень з цієї проблематики.
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Вітчизняні і зарубіжні вчені досліджували різні

аспекти формування особистості майбутнього

сім’янина та проблеми інновацій у цій сфері

(О. Василенко, Ю. Гільбух, Т. Говорун, І. Дич�

ківська, О. Кікінеджі, М. Кларін, В. Кравець,

Н. Лапін, І. Підласий, А. Пригожин, В. Пул�

тавська, М. Фіцула, Т. Круль, Дж. Мосс, М. Аркус

та ін.). Однак результати аналізу наукових джерел

свідчать, що проблема впровадження елементів

педагогічної спадщини Василя Сухомлинського

як виховних інновацій у процес дошлюбної під�

готовки студентської молоді ще не була предме�

том цілісного педагогічного дослідження. Тим

часом виявлення і творче використання педаго�

гічного доробку видатного педагога, як на наш

погляд, безумовно сприятиме теоретико�мето�

дологічному обгрунтуванню положень націо�

нальної концепції підготовки молоді до сімей�

ного життя.

Наукове завдання дослідження передбачає

аналіз специфіки й упровадження елементів пе�

дагогічної спадщини Василя Сухомлинського як

виховних інновацій у процес сучасної дошлюб�

ної підготовки студентської молоді [1; 6].

Практичне завдання дослідження полягає в то�

му, що розроблення й упровадження в сучасну

практику діяльності ВНЗ особистісно�детермі�

нованої моделі, побудованої на ідеях видатного

педагога�гуманіста, сприятиме створенню систе�

ми цілеспрямованої підготовки майбутніх бать�

ків до подружнього життя, підвищенню рівня

психолого�педагогічної культури студентів, вирі�

шенню проблем формування особистості студен�

та�майбутнього сім’янина.

Основними засадами нових підходів у про�

цесі підготовки студентської молоді до сімейно�

го життя ми вважаємо впровадження в практику

досягнень психолого�педагогічної науки, по�

ширення передового педагогічного досвіду, ідей

народної педагогіки та національних традицій.

Інноваційну спрямованість процесу дошлюбної

підготовки молоді на сучасному етапі зумовлю�

ють соціально�економічні перетворення, які

вимагають відповідного оновлення змісту, форм

та методів виховної взаємодії.

У дослідженні ми розглядаємо виховні інно�

вації педагогічної спадщини В. Сухомлинсько�

го як цілеспрямований процес змін, що зумов�

люють модифікацію мети, змісту, форм, методів

виховання майбутнього сім’янина, адаптацію

процесу, відповідно до вимог сьогодення, осво�

єння та впровадження в організацію спільної ді�

яльності педагога та вихованців інновацій, еле�

ментів народної педагогіки або використання

вже відомого в інших цілях.

На наш погляд, саме виховні інновації, що

є структурно�функціональними елементами пе�

дагогіки В. О. Сухомлинського, визначають її

сутність і сприяють збагаченню сучасної систе�

ми дошлюбної підготовки молоді, що проілюст�

ровано у табл. 1.

Окремі ідеї педагогіки Василя Сухомлинсь�

кого, національні традиції родинного спряму�

вання в процесі дошлюбної підготовки молоді

тривалий час не використовувалися, колись були

скасовані випадково або втратили свою актуаль�

ність, тоді як сьогодні вони становлять значний

інтерес для педагогів вищої школи в теоретич�

ному та практичному аспектах і є джерелом зба�

гачення сучасного процесу формування особис�

тості студента — майбутнього сім’янина. Саме

в ідеях гуманістичної педагогіки В. Сухомлинсь�

кого, які постійно перебувають в пошуку і вдос�

коналенні, збагачуються народною мудрістю, ми

знаходимо глибоку психолого�педагогічну інтер�

претацію сутності та закономірностей дошлюбної
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Таблиця 1 — Виховні інновації як структурно=функціональні елементи педагогічної системи В. О. Сухомлинського

Компоненти Специфіка

Джерела педагогіч�

ної творчості

– класична гуманістична педагогічна спадщина;

– народна та наукова педагогіка;

– передовий педагогічний досвід

Засоби педагогічної

системи

– формування ідеалу культурних бажань (потреби у праці, творенні добра, краси);

– формування потреби бути добрим (розвиток чутливості до виховання, створення виховного се�

редовища «радості буття», розвиток почуття власної гідності);

– створення атмосфери успіху, домінанти позитивних переживань над негативними

Засоби дошлюбної

підготовки

– природа, суспільно корисна праця, сільськогосподарське досліднцтво, слово, конструювання,

творчість, народні засоби виховання

Методи формуван�

ня особистості май�

бутнього сім’янина

– спостереження; усне і письмове складання творчих робіт;

– дослідницькі методи, аналіз матеріалів з хрестоматії моральних цінностей людства та з етики;

диспути, дискусії;

– аналіз життєвих ситуацій;

– аналіз бувальщин, легенд;

– метод привчання до турботи «за все живе»



підготовки молоді. Виходячи із часу появи ви�

ховні інновації педагогіки В. Сухомлинського є

історичними нововведеннями, оскільки суть їх

полягає у відродженні історико�педагогічної

спадщини в нових умовах. Ми переконані, що

виокремити види новаторських педагогічних

пошуків видатного вченого досить складно че�

рез те, що процес дошлюбної підготовки є бага�

тогранним, комплексним і динамічним, а його

елементи тісно взаємопов’язані, взаємозумов�

лені та взаємозалежні, відтак неминуче постає

проблема сукупного ефекту. З огляду на це, вихов�

на інновація педагогічної спадщини В. Сухом�

линського може належати до різних типологічних

груп залежно від того, який її критерій аналізу�

ється в конкретному випадку. Отже, класифіка�

ція інноваційних елементів педагогіки В. Су�

хомлинськогоконче  необхідна для визначення

їх особливостей, специфічних рис, пізнання та

порівняльної характеристики з іншими новов�

веденнями (табл. 2).

Розглянемо окремі виховні інновації педа�

гогічної спадщини В. Сухомлинського в кон�

тексті дошлюбної підготовки студентської мо�

лоді.

Змістово!цільові виховні інновації, пов’язані із
актуалізацією вченим проблеми підготовки молоді
до подружнього життя та практичним вирішен!
ням цього питання. Виходячи з мети формування

якостей сім’янина, В. Сухомлинський визначив

конкретні завдання її досягнення:

– формування моральних уявлень про шлюб

і сім’ю (дружба, кохання, відданість, вірність,

обов’язок, честь, гідність, відповідальність тощо);

– формування морального ідеалу сімейного

життя, розвиток моральних почуттів, що визна�

чають поведінку людини в сімейному житті (осо�

биста симпатія, повага тощо);

– формування моральних переконань, на яких

ґрунтується кохання, шлюб, сім’я;

– володіння позитивним досвідом моральних

відносин між статями.

У вирішенні складних завдань формування

взаємин між юнаками та дівчатами В. Сухом�

линський надавав великого значенння збага�

ченню духовного світу молоді: «благородство
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Критерії Групи виховних інновацій Особливості

1 2 3

I. Сфера застосу�

вання

Змістово�цільові Інновації у цілях та змісті дошлюбної підготовки, пов’язані з оновленням

змісту програм, курсів, посібників із упровадженням елементів педагогічної

спадщини В. Сухомлинського

Технологічно�виховні Інновації у технології процесу формування особистості майбутнього

сім’янина, пов’язані з оновленням методик взаємодії у виховному процесі

на засадах ідей творчості В. Сухомлинського

Організаційні Інновації в організації процесу дошлюбної підготовки, пов’язані з оновлен�

ням форм і засобів виховного процесу на особистісно�орієнтованій наро�

дознавчій основі на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського

II. Масштаб пе�

ретворень

Часткові Локальні інновації, не пов’язані між собою

Модульні Комплекс взаємопов’язаних часткових інновацій

Системні Інновації, що передбачають перебудову системи дошлюбної підготовки мо�

лоді ВНЗ із впровадженням елементів народної педагогіки та ідей педа�

гогічної спадщини В. Сухомлинського

III. Інновацій�

ний потенціал

Модифікаційні Інновації, пов’язані із вдосконаленням, видозміною, модернізацією того,

що має аналог у процесі дошлюбної підготовки

Комбінаторні Інновації, що передбачають нове конструктивне поєднання елементів рані�

ше відомих методик дошлюбної підготовки з елементами педагогічної спад�

щини В. Сухомлинського, народної педагогіки, які в такому варіанті ще не

використовувалися

IV. Місце появи Наукові Інновації, пов’язані з оновленням теорії дошлюбної підготовки на засадах

педагогіки В. Сухомлинського

Практичні Інновації, пов’язані з оновленням практики дошлюбної підготовки із упро�

вадженням елементів педагогічної спадщини В. Сухомлинського

V. Рівень очіку�

вання, прогнозу�

вання та плану�

вання

Очікувані Планові інновації у змісті та методиці дошлюбної підготовки молоді на за�

садах педагогіки В. Сухомлинського

Неочікувані Незаплановані виховні інновації

Таблиця 2 — Класифікація елементів педагогічної спадщини В. Сухомлинського як виховних інновацій у процесі дошлюбної
підготовки студентської молоді



у взаєминах між хлопцем і дівчиною, чоловіком

і жінкою — це дерево, яке зеленіє тоді, коли йо�

го краса живиться глибоким корінням людської

гідності, честі, поваги до людей і до самого себе,

непримиренності до зла, бруду, приниження

людської гідності [6, т. 3. с. 313].

Виходячи з необхідності врахування особли�

востей статі в підготовці молоді до сімейного жит�

тя, В. Сухомлинський обстоював диференційова�

ний підхід у підготовці особистості майбутнього

сім’янина для хлопців, які повинні отримувати

«чоловіче» виховання, і дівчат, які повинні отри�

мувати «жіноче» виховання». «Виховання стій�

ких, мужніх, незламних непримиренних до зла

жінок — це, на наш погляд, одне з найважливіших

завдань формування людини», — пише В. Су�

хомлинський [6, т. 1. с. 190]. У технологічно�ви�

ховних і організаційних інноваціях підготовки

молоді до сімейного життя відомий учений ви�

значальним чинником успіху вважав чуйність

і глибоку повагу педагога до особистості юнака.

У розділах «Книги про кохання» («Кохання

і моральний прогрес людини». «Єдність духовно�

психологічних і морально�естетичних стосунків

чоловіка і жінки», «Жіночність і кохання» та ін.)

Василь Сухомлинський розглядає шляхи інно�

ваційної дошлюбної підготовки молоді.

Для педагогічної спадщини В. О. Сухомлинсь�

кого притаманні ідеї та практичні рекомендації

щодо дошлюбної підготовки молоді, які грунту�

ються на засадах поваги до особистості незалеж�

но від її статі: «Як вогню бійтеся, щоб дівчатка

відчували: ми слабші, наша доля підкорятися»

[6, т. 1, с. 574]. У хлопчиків, вважав видатний пе�

дагог, необхідно формувати якості справжнього

чоловіка, створювати для цього спеціальні обс�

тавини, «щоб в колективі панував лицарський

дух ставлення до жінок» [6, т. 1, с. 574]. Для Пав�

лиської школи був характерним культ Матері,

Жінки. В. Сухомлинський намагався організу�

вати діяльність колективів так, щоб не було

«спеціально чоловічих» і «спеціально жіночих»

видів діяльності, «те, що треба робити в домаш�

ньому господарстві, однаково вміло і старанно

повинні робити чоловіки і жінки. Коли і є якийсь

розподіл в самообслуговуванні, то він має бути

тимчасовим» [6, т. 1, с. 574].

У процесі дошлюбної підготовки В. Сухом�

линський великого значення надає становлен�

ню особистості педагога�вихователя — як бать�

ка, старшого товариша і друга. У працях ... Сто

порад вчителю», «Павлиська середня школа»,

«Розмова з молодим директором школи» відо�

мий учений розкриває складові найвищої майс�

терності педагогів.

Учений�гуманіст звертав увагу педагогів на

гендерні аспекти почуттєво�емоційної сфери

юнаків та дівчат: «Щоб уміти по�справжньому,

по�чоловічому любити, треба бути людиною

сильної волі, це звичайно, потрібно однаковою

мірою і дівчинці і хлопчикові, але чоловіча вір�

ність і чоловіча любов — це далеко не одне й теж,

що вірність і любов жінки» [6, т. 1, с. 563].

Новаторським є за своєю суттю положення пе�

дагога про гармонізацію суспільних та індивіду�

альних потреб у структурі особистості майбутньо�

го сім’янина. У системі В. Сухомлинського

вихованець наділяється значною автономією,

виявляє особисті грані діяльності та поведінки.

Визначний педагог удосконалює гуманний стиль

взаємин у колективі, відзначає те, що саме фор�

мування моралі поведінки дає можливість мати

рівні можливості для гуманного морального

зростання. У книгах «Серце віддаю дітям», «На�

родження громадянина», «Павлиська середня

школа» педагог розкриває конкретні форми

становлення гуманної поведінки молоді та за�

значає, що виховання гуманності починається

саме з виховання любові до всього живого, до ма�

тері, бабусі, рідних. У практиці роботи Павлись�

кої школи значна увага приділялася формуван�

ню гуманності як інтегральної риси особистості

майбутнього сім’янина (створення лікарень для

тварин, допомога немічним, естетичне оформ�

лення школи, створення галереї портретів матерів

відомих людей світу, використання «Хрестоматії

моральних цінностей людства» та «Хрестоматії

з етики»). У дошлюбній підготовці молоді надз�

вичайно важливим, на думку В. О. Сухом�

линського, є вплив колективу. Вчений розвинув

ідеї А. С. Макаренка щодо виховного впливу

колективу на особистість. У працях «Виховання

колективізму у школярів», «Духовний світ шко�

ляра», «Розмова з молодим директором школи»

він установлює принцип взаємозалежностей осо�

бистості та колективу і відмічає, що колектив

лише тоді позитично впливає на становлення

кожного вихованця як майбутнього сім’янина,

коли сам коректив має насичене духовне життя

і складається з яскравих особистостей. За цих

умов вихованці здатні впливати на загальний мік�

роклімат у колективі, збагачуючи при цьому один

одного, що дасть змогу гармонізувати взаємини.

Центральною у педагогічній системі В. О. Су�

хомлинського є ідея гармонійно розвиненої

особистості і, розкриваючи особливості її фор�

мування, вчений виводить таку педагогічну за�

кономірність: між виховними впливами існують

десятки, сотні, тисячі залежностей і зумовленос�

тей, а ефективність виховання визначається тим,

як ці залежності і зумовленості враховуються та

реалізуються на практиці.

Серед шляхів і засобів формування всебічно

розвиненої особистості майбутнього сім’янина
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в навчальному закладі педагог вирізняв навчан�

ня, рідну природу, працю, слово, традиції, експе�

риментування, багате духовне життя вихован�

ців. За словами вченого, навчальний заклад стає

«колискою народу», якщо в ньому панують культ

Матері, Батьківщини, Людини, Слова. Саме за

цих умов можливе формування юного громадя�

нина, особистості�творця гармонійної родини

як осередка духовності народу.

В. О. Сухомлинський першим у вітчизняній

педагогіці 1950�х рр. розпочав організацію педа�

гогічного просвітництва батьків, у діяльності

Павлиської школи утвердилася певна система

виховання, за якою батьки повинні були стати

активними помічниками вчителів. У праці «Як

виховати справжню людину» педагог радить май�

бутнім матерям і батькам вивчати історію свого

народу, формувати шанобливе ставлення до

близьких, оскільки святими, на його переконан�

ня, є слова: народ, мати, батько, син. У «Листах

до сина» й «Листах до дочки» вчений формулює

змістовні рекомендації для підготовки молоді

до родинного життя.

Саме такий творчий розвиток ідей Василя Су�

хомлинського, що є характерним для сучасної

системи дошлюбної підготовки молоді, проілюст�

рований у табл. 4.

Отже, в процесі дослідницько�експеримен�

тальної роботи ми визначили особливості інно�

ваційної дошлюбної підготовки студентської

молоді із упровадженням елементів педагогічної

спадщини В. Сухомлинського. Перелічимо їх:

– людино� і народознавча спрямованість

процесу;

– визначення змісту та методики інновацій�

ної дошлюбної підготовки на засадах народної

моралі, національних і загальнолюдських цін�

ностей;

– формування гуманної гармонійно розви�

неної особистості майбутнього сім’янина;

– становлення особистості педагога�вихова�

теля як батька, старшого товариша і друга;

– конструктивна взаємодія навчального зак�

ладу та родини в процесі дошлюбної підготовки

молоді.

Виховні інновації педагогічної спадщини

В. Сухомлинського ми упроваджували в процес

діяльності психолого�педагогічних служб ВНЗ, які

працювали за напрямом «Розвиток студента —

майбутнього сім’янина», створення родинно�

спрямованого середовища у навчальних закла�

дах, проведення народних свят, створення

світлиць, клубів «Він + вона», залучення сту�

дентів до різних форм виховання, що сприяють

формуванню рис і якостей сім’янина�українця.

Таким чином, за підсумками нашого дослі�

дження, 87% респондентів відмітили, що вті�

лення елементів педагогічної спадщини В. Су�

хомлинського як виховних інновацій у процесі

дошлюбної підготовки студентської молоді —

сприяло ґрунтовному вивченню неповторності

особистості, її духовного світу; залученню до

родинно�спрямованої діяльності; створенню

комфортних умов для розвитку студентів та ре�

алізації їхніх можливостей у морально�статевій

і сімейно�побутовій сферах; піднесенню гідності

особистості майбутнього сім’янина; життєвому

та родинному самовизначенню студентів, форму�

ванню національної самосвідомості майбутніх

батьків — громадян України. За результатами

експериментальної роботи, 83% респондентів ви�

явилися цілком задоволеними рівнем дошлюб�

ної підготовки, тоді як на початку експеримен�

ту таких студентів було лиш 50%.

Перспективи подальших досліджень пов’язані

із визначенням змісту навчального курсу «Ос�

нови сімейного життя», обгрунтуванням змісту,

форм і методів виховної взаємодії на етичних

і родинних цінностях народу із упровадженням

елементів педагогічної спадщини Василя Олек�

сандровича Сухомлинського; формуванням го�

товності педагогів вищої школи до інноваційної

виховної діяльності у сфері дошлюбної підготов�

ки молоді; поглибленим вивченням виховних
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Напрями сучасної системи дошлюбної

підготовки студентської молоді
Характерні риси виховних інновацій В. Сухо.млинського

Зміст формування особистості – загальносоціальна підготовка молоді до шлюбу;

– підготовка до реалізації господарсько�економічної функції сім’ї;

– формування сексуальної й естетичної культури майбутнього подружжя;

– підготовка до реалізації репродуктивної та виховної функцій майбутніми батьками

Методика реалізації змісту інно�

ваційної дошлюбної підготовки

молоді

– морально�психологічна підготовка до сімейного життя;

– підготовка до сімейного житгя в процесі вивчення навчальних дисциплін;

– дошлюбне виховання в процесі позааудиторної виховної діяльності;

– взаємодія навчального закладу і родини у ході дошлюбної підготовки молоді;

– педагогічне забезпечення формування особистості студента�майбутнього сім’янина

Таблиця 4 — Екстраполяція виховних інновацій педагогіки В. Сухомлинського у сучасну систему дошлюбної підготовки сту=
дентської молоді



інновацій як чинника формування особистості

студента — майбутнього сім’янина.
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Проаналізован процес інституалізації дослі!
джень і аналізу освітньої політики у вітчизняно!
му суспільствознавстві.

Ключові слова: інституалізація, дослідження,

освітня політика, аналіз політики.

Проанализировано процесс институализации
исследований и анализа образовательной полити!
ки в отечественном обществоведении.

Ключевые слова: институализация, исследова�

ние, образовательная политика, анализ политики.

The article presents an analysis of the process of
institutalisation of research and education policy ana!
lysis in the Ukrainian Social Science.

Key words: institualisation, research, education

policy, policy analysis.

Українські дослідники, вивчаючи проблеми

освітньої політики, констатували, що в резуль�

таті «активних міждисциплінарних розвідок

у царині взаємодії політики і освіти» [7, с. 95]

почав виокремлюватись цілком самостійний

напрям у науках про суспільство. Проблематика

освітньої політики є об’єктом уваги багатьох на�

укових дисциплін. Освіту вивчають представники

соціальної філософії, філософії освіти, соціології

освіти, порівняльної педагогіки (освіти). Політи�

ка — об’єкт уваги філософії політики, соціології

політики, політичної науки (Political Science) та

науки про політику (Policy Science). Відповідно,

нам потрібно показати процес інституціона�

лізації досліджень і аналізу освітньої політики

саме в контексті зазначених наук, а також вияви�

ти напрями і характер взаємодії між ними. 

Інституційна організація суспільних наук має,

як правило, такі форми: 

– академічні установи (науково�дослідниць�

кі центри, наукові інститути тощо);

– пропедевтико�освітні системи (університе�

ти, коледжі, інститути);

– державні структури (інформаційно�аналі�

тичні центри, консультативні ради);

– громадські організації (академії, асоціації,

консорціуми, союзи).

До цього переліку можна додати ще різного

роду постійнодіючі семінари та періодичні кон�

ференції, симпозіуми, робочі зустрічі, а також

наукові видання і міжнародні донорські органі�

зації та фонди [30, с. 36–37]. 

Серед академічних установ, що досліджують

проблеми освіти, незаперечне лідерство нале�

жить Академії педагогічних наук України (АПН

України). Ця «вища галузева державна наукова

установа» була створена у 1992 р. [1, с. 16–17].

Серед мережі інститутів, які об’єднує АПН Украї�

ни, особлива роль у дослідженні освітньої політи�

ки та порівняльної освіти належить інститутам

педагогіки, педагогічної освіти й освіти дорос�

лих, Центральному інституту післядипломної

освіти та його філіям. Особливо слід наголосити

на значенні створення у 1999 році «нового інсти�

туту Академії педагогічних наук України — Інсти�

туту вищої освіти». Формування цього науково�

дослідницького закладу, як зазначав президент

АПН України В. Кремень, «є проявом державно�

го піклування про наукову підтримку вищої шко�

ли, якої вона не мала в минулому» [18, с. 10]. 

Науковці Академії зробили значний внесок

в обґрунтування цілей і змісту першого етапу

освітньої реформи 1992–1995 рр., спрямованої на

формування основ національної загальноосвіт�

ньої школи. Розробки та здобутки українських

Розділ VII
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І АНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО НАПРЯМУ

Валерій Пономаренко, здобувач кафедри соціально�політичних дисциплін 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

УДК 351.851



науковців знайшли своє втілення у положеннях

державної програми «Освіта. Україна ХХІ сто�

ліття». На другому етапі «освітніх змін», що веде

«відлік від указу Президента України, датованого

листопадом 1995 р.» [3, с. 6], зусилля науковців

АПН України спрямовувались на обґрунтування

конкретних кроків, засобів та шляхів їх реалі�

зації. Етапним періодом у науковій діяльності

співробітників установ Академії можна вважати

їхню активну участь у розробленні «Національ�

ної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті». Із

її прийняттям у 2002 р. розпочався третій етап

реформ в українській освіті.

Академічній рівень досліджень освітніх про�

блем представлений також відповідними універ�

ситетським кафедрами насамперед у національ�

них педагогічних університетах. Залежно від

наявних можливостей і регіональної специфіки

має місце певна спеціалізація. Так кафедра со�

ціальної філософії та філософії освіти Національ�

ного педагогічного університету імені М. П. Дра�

гоманова, цілком у відповідності зі своєю

назвою, зосереджує свої зусилля на дослідженні

теоретичних, світоглядницьких та методологіч�

них аспектів сучасної політичної «освітології».

Політика, як соціальне явище, є об’єктом

уваги з боку представників філософії політики,

соціології політики, політичної науки та науки

про політику. В Україні інституційний розвиток

цих наук відбувається в тих самих організаційних

формах, що й дослідження освітньої проблема�

тики. Фундаментальні дослідження здійснюють�

ся переважно в системі Національної академії

наук України. Це передусім Інститут політичних

і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького,

Інститут світової економіки та міжнародних

відносин НАН України. Навесні 2004 р. в Інсти�

туті філософії ім. Г. Сковороди створено робочу

групу з філософії політики, що складається з чо�

тирьох дослідників [25, с. 41].

Політична проблематика розробляється та�

кож у науково�дослідних галузевих інститутах.

Це насамперед Національний інститут проблем

міжнародної безпеки при Раді національної

безпеки і оборони України (РНБОУ), Інститут

стратегічних досліджень при РНБОУ, Інститут

проблем національної безпеки, Національна

академія Служби безпеки України, Національна

академія державної прикордонної служби Украї�

ни імені Богдана Хмельницького, Національна

академія оборони України, Національна дип�

ломатична академія. Зрозуміло, що питання

освітньої політики є об’єктом уваги зазначених

інституцій лише під певним кутом зору і розгля�

дається в контексті її головної та «вузької»

[11, с. 237] тематичної спрямованості. 

Важливу роль у дослідженні питань освітньої

політики відіграють науковці Національної акаде�

мії державного управління при Президентові Ук�

раїни, заснованої у 1995 р. У 2003 р. в її складі бу�

ло утворено спеціалізований науковий підрозді —

Інститут проблем державного управління та

місцевого самоврядування (ІПДУМС). Для діяль�

ності Академії характерним є органічне поєднан�

ня дослідницької й аналітичної діяльності — на

відміну від інститутів, що входять до складу НАН

України, які займаються практично тільки дослід�

ницькою діяльністю, розробленням фундамен�

тальних проблем суспільної теорії та практики.

Загалом галузевим науково�дослідних інститутам,

як і Академії державного управління, властива

чітка орієнтація на аналітичне забезпечення ді�

яльності головних державних інституцій України. 

На початку 90�х рр. ХХ ст. «виникає новий за

вітчизняних умов тип наукових інституцій, що

займаються дослідженням проблем політики та

напрацюванням практичних рекомендацій —

це громадські науково�дослідницькі й аналітич�

ні центри» [25, с. 47]. Вважається, що названі

центри незалежні і формально нікому не підпо�

рядковуються, самостійно визначають тематику

і спрямованість своїх досліджень, шукають кош�

ти на їх проведення. Однак існує точка зору, не

позбавлена сенсу, що в нашій країні і «досі не

існує об’єктивного підґрунтя для функціонування

українських незалежних (як від внутрішнього, так

і зовнішнього капіталу) аналітичних центрів як

впливового інституту громадянського суспільст�

ва. Це пов’язано з цілою низкою різнопланових …

причин. Відсутність впливового інституту Think
tanks в Україні повністю відповідає наявному

стану справ» [6, с. 87]. На відсутність ринку

аналітичних послуг в освіті і на монопольне ста�

новище державних дослідницьких структур вка�

зували у 2000 р. фахівці Міжнародного центру

перспективних досліджень [13, с. 50]. І все ж,

попри наявність певних проблем у роботі вже

існуючих аналітичних центрів, вони відіграють

досить важливу роль у формуванні сфери до�

сліджень і аналізу освітньої політики. Насамперед

слід назвати Міжнародний фонд «Відроджен�

ня», який працює в Україні з 1990 р. 

Освітні проекти в діяльності Міжнародного

фонду «Відродження», а також Інституту освітньої

політики (Будапешт) займають важливе місце

в їх діяльності в Україні. Вони брали найактивнішу

участь у розробленні Національної доктрини роз�

витку освіти у ХХІ столітті, фінансували діяль�

ність Лабораторії наукового перекладу разом із

Видавництвом Соломії Павличко «Основи», за�

безпечували переклад і видання праць відомих

західних фахівців у сфері досліджень й аналізу

освітньої політики. 
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Міжнародний фонд «Відродження» став одним

із головних ініціаторів впровадження у національ�

не наукове середовище основ одного із напрямів

нової науки — аналізу суспільної (державної)

політики (Policy Analisis) — аналізу освітньої

політики (Education Policy Analysis). Ця діяльність

здійснювалась у співпраці з ученими, що репре�

зентували, перш за все, Національну академію

державного управління при Президенті України

та Школу політичної аналітики Національного

університету «Києво�Могилянська Академія»,

а також аналітичних центрів, зокрема Міжнарод�

ного центру перспективних досліджень. Це

знайшло своє відображення в цілій низці публіка�

цій, що з’явились наприкінці 90�х рр. ХХ століття

та на початку нового століття [2, с. 80; 9]. 

Достатньо послідовно теоретичні напрацюван�

ня з аналізу політики й аналізу освітньої політи�

ки намагалися реалізувати на практиці науковці

й аналітики Міжнародного центру перспектив�

них досліджень, який було засновано у 1994 р.

з ініціативи Інституту відкритого суспільства

(Будапешт). У 1998–1999 рр. Міжнародний центр

перспективних досліджень провів серію семіна�

рів з обговорень «стратегій розвитку освіти міста

Львова, як складової загальнодержавної освіт�

ньої політики» [13, с. 3]. Досвід аналітиків Міжна�

родного центру перспективних досліджень було

враховано в розробці схожих проектів у Львові

[31, с. 48], а також у Івано�Франківську та Тер�

нополі у 2000 р. [22, с. 2].

Позитивною особливістю реалізації названих

проектів було те, що науковці вперше заговори�

ли про можливість розроблення та здійснення

освітньої політики на місцевому рівні. Адже за

радянських часів політикою зазвичай вважався

«загальнодержавний процес, що спрямовується

і керується вищими органами державної влади,

посадовими особами тощо» [24, с. 86]. Завдяки

реалізації означених проектів, як і деяких ін�

ших, спрямованих на впровадження в практику

суспільного (державного) управління аналізу

політики, розпочався складний процес «децент�

ралізації та демонополізації» поняття «політи�

ка». З’явилися поняття «регіональна політика»,

«політика місцевих влади», «місцева політика»

тощо. Політика вже не розглядалась як прерога�

тива виключно державних органів, хоча як за�

значає С. Рябов, рецидиви минулого остаточно

не подолані й досі [25, с. 27]. 

Намагання вивести громадян, громади, як

зазначається в літературі, за рамки публічної

політики є проявом «інституційної пам’яті» —

адміністративної спадщини старих часів та під�

свідомого бажання з боку чиновництва, полі�

тиків відновити її практику в сучасних умовах

[24, с. 87]. Один із доказів цього — наявна нор�

мативна база, яка тяжіє до визначення пріори�

тетного становища центральних органів управ�

ління замість розвитку партнерських відносин

між усіма зацікавленими сторонами політично�

го процесу — місцевим самоврядуванням, гро�

мадськими та політичними організаціями, неза�

лежними науковими центрами тощо. В умовах

«переходу до демократії» за умов «політичної

непевності» цілком можлива ситуація, коли «ви�

конавча гілка влади легко повертається до ста�

рого — персоналізму та клієнталізму, покладаючи

на них функції всемогутності. Проте водночас

такий уряд, через його нездатність ефективно

врегулювати національне життя, сприймається

населенням як імпотентний» [8, с. 12].

Увесь спектр проблем «переходу» України до

демократії вивчає Український центр економіч�

них і політичних досліджень імені Олександра

Розумкова, створений у 2001 р. Його аналітики,

спираючись на Аналітичну доповідь, запропо�

нували у 2004 р. цілу низку пропозицій щодо

заходів, які могли б, з їхньої точки зору, «зупи�

нити розвиток несприятливих тенденцій (при�

наймні, мінімізувати їх), сприяти поліпшенню

ситуації» [28, 33, 35] у сфері освіти. 

Питання освітньої політики тією чи іншою

мірою заявлять про себе в діяльності і інших ана�

літичних та науково�дослідницьких центрів. Се�

ред них: CASE Україна — Центр соціально�еко�

номічних досліджень, Соціально�гуманітарний

консорціум (СГК) «Генеза», Інститут політики,

Інститут реформ та ін. Досить активно працює

Фонд Кондрада Аденауера. Метою Фонду є ви�

явлення й аналіз трендів та елементів політич�

них, соціальних та економічних змін на ранній

стадії розвитку. Сприянню демократичним пе�

ретворенням та інтеграції України в європейські

структури підпорядкована діяльність в Україні

Фонду імені Фрідріха Еберта, який працює в на�

шій країні з липня 1993 р. [6, с. 89]. 

Справжнім проривом у формуванні сфери

досліджень і аналізу освітньої політики можна

вважати підготовку тексту Національної докт�

рини розвитку освіти в ХХІ ст., хоча поза тим

є досить критична точка зору на цю подію, яку,

зокрема, Г. Касьянов назвав широкомасштаб�

ною суспільною містифікацією [15, с. 10]. Ми

згодні, що для подібного висновку практика ре�

алізації проекту надала чимало підстав, зокрема

з позицій відповідності отриманих результатів

затраченим зусиллям і коштам. Разом із тим,

якщо говорити про внесок учасників проекту

в подальший розвиток досліджень і аналізу роз�

витку освітньої політики, то успіхи у цій справі

незаперечні.

Слід зауважити, що ціла низка речей у межах

проекту відбувалися в Україні практично вперше.
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Насамперед слід звернути увагу на масштаби

проекту, на важливість цілей, які необхідно було

досягнути під час його реалізації. В єдиній ко�

манді працювали замовники та виконавці про�

екту, вітчизняні і зарубіжні фахівці, представни�

ки державних структур, бізнесу, навчальних

закладів, громадських організацій, аналітичних

центрів і засобів масової інформації. 

Важливою подією, з погляду інтенсифікації

досліджень і аналізу освітньої політики в Ук�

раїні, була співпраця українських і зарубіжних

експертів. Адже, за винятком деяких вчених,

українська освітянська спільнота була недостат�

ньо поінформована про сучасні світові тенденції

в освітній політиці, про стан наукових розробок

у цій сфері у провідних країнах світу, а також

країнах Центральної Європи. Хоча деякі вітчиз�

няні аналітичні центри почали впроваджувати

аналіз політики у свою діяльність, загалом він, як

справедливо зауважив П. Радо, «був відсутньою

ланкою в процесі вироблення політики» [32, с. 38]

в Україні. Під час роботи над документами про�

екту його учасники чимало попрацювали в на�

прямку популяризації серед вітчизняних освітян

загальних уявлень про аналіз політики та його

значення в процесі вироблення й упровадження

освітньої політики. Зокрема, Т. Тімор на одному

з міжнародних семінарів в рамках проекту (12 ве�

ресня 2001 р.) провів презентацію на тему

«Аналіз політики — що це і чому ми це робимо?»

Квінтесенцією його виступу була теза: «аналіз

політики — це метод розв’язання стратегічних

проблем у системний спосіб» [23, с. 101–112]. 

У команду міжнародних експертів входили такі

відомі та визнані у світовому науковому середо�

вищі фахівці, як Т. Тімор, професор Університету

Каліфорнії у Берклі та Ріверсайді (США); П. Ра�

до, заступник директора Інституту освітньої полі�

тики в Інституті Відкритого Суспільства (Буда�

пешт, Угорщина); П. Дарваш, голова освітнього

відділу Світового банку; Я. Коварович, консуль�

тант Центру освітньої політики у Карловому

університеті (Прага, Чехія) та Радник заступни�

ка міністра освіти Чехії; Є. Вишневський, кон�

сультант, член команди OECD з питань освіти

у Литві (Польща); П. Згага, професор факуль�

тету освіти університету Любляни, директор

Центру освітніх політичних студій (Словенія)

[23, с. 15–17].

Спільна робота всіх зацікавлених сторін під

час розроблення Національної доктрини роз�

витку освіти у ХХІ ст. мала одним із своїх ре�

зультатів інтенсифікацію наукових розвідок

у царині освітньої політики. Безумовно, ініціа�

торами цього процесу були безпосередньо учас�

ники проекту. Свідченням цього є, зокрема, за�

хист у 2003 р. кандидатської дисертації на тему

«Освітня політика в трансформаційному су�

спільстві: соціально�філософський аналіз»

В. Гальпєріною, яка працювала програмним

асистентом у проекті ПРООН «Інновація та онов�

лення освіти задля поліпшення добробуту та

зниження рівня бідності». І. Іванюк, яка мала без�

посередній стосунок до роботи освітніх проектів

Міжнародного фонду «Відродження», підготувала

навчальний посібник, який став, по суті, першим

такого роду виданням в Україні [14]. В. Нікітін,

який очолював в рамках проекту дослідницьку

групу «Рівний доступ до якісної освіти», видав

у 2004 р. книгу, в якій розглядаються актуальні

питання освітньої політики [21]. З цієї пробле�

матики у вітчизняних часописах з’явився ряд

статей [17, с. 11–13; 26; 27], розділів у моногра�

фіях [12, с. 9–44; 16, с. 107]. Визначення освіт�

ньої політики знайшли своє місце у довідкових

виданнях [4, с. 78; 5, с. 112]. У деяких вищих на�

вчальних закладах почали викладати навчальні

курси з освітньої політики, зокрема у Національ�

ному педагогічному університеті імені М. П. Дра�

гоманова для магістрів за спеціальністю 8.000005

«Педагогіка вищої школи» [20, с. 88–94].

Узагальнені результати роботи проекту

ПРООН «Інновація та оновлення освіти для по�

ліпшення добробуту та зниження рівня біднос�

ті» знайшли своє відображення у підсумковому

політичному документі [29, с. 296]. Його логічним

продовженням став наступний проект ПРООН

«Освітня політика та освіта «рівний�рівному».

Його мета — підтримка дій уряду «зі створення

платформи для успішного становлення націо�

нальної системи моніторингу якості освіти»

[19, с. 6]. У червні 2004 р. спільно з Міністерст�

вом освіти і науки України, АПН України та На�

уково�методичним центром середньої освіти

Міністерства освіти і науки України було органі�

зовано установчий семінар «Моніторинг якості

освіти як інструмент освітньої політики», що

став важливим координаційним заходом для тих,

хто підтримує та бере активну участь у розбудові

національної моніторингової системи. Також

13 липня 2005 р. відбулася ще одна презентація

результатів реалізації проекту. 

Таким чином, є досить підстав стверджувати,

що процес інституціоналізації досліджень і ана�

лізу освітньої політики набрав в Україні досить

виразних ознак. Головною проблемою, з нашої

точки зору, є посилення координації між пред�

ставниками різних галузей науки про суспільство

у дослідженні зазначеного феномену.
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У статті акцентується увага на значущості
соціокультурної компетентності молоді для її пов!
ноцінної життєдіяльності. В основній частині
здійснюється аналіз результатів проведеного
дослідження з проблеми сформованості соціокуль!
турної компетентності молоді у таких аспектах:
ставлення молоді до духовних цінностей; зміст
і характер дозвілля молоді; етнічний компонент
соціокультурної компетентності молоді, стан за!
своєння нею цінностей національної культури.
У висновках вказується на низьку сформованість
соціокультурної компетентності, що потребує по!
ліпшення соціально!педагогічної роботи у відпо!
відному напрямку.

Ключові слова: соціокультурна компетент�

ність, цінності, дозвілля, національна культура.

В статье акцентируется внимание на значимос!
ти социокультурной компетентности молодёжи
для её полноценной жизнедеятельности. В основной
части осуществляется анализ результатов прове!
денного исследования по проблеме сформированнос!
ти социокультурной компетентности молодёжи
в следующих аспектах: отношение молодёжи к ду!
ховным ценностям; содержание и характер досуга
молодёжи; этнический компонент социокультур!
ной компетентности молодёжи, состояние усво!
ения ею ценностей национальной культуры. В вы!
водах указывается на низкую сформированность
социокультурной компетентности молодёжи, что
требует улучшения социально!педагогической ра!
боты в соответствующем направлении.

Ключевые слова: социокультурная компетент�

ность, ценности, досуг, национальная культура.

In the article the significance of young people soci!
ocultural competence for their valuable activity has
been pointed out. The research results in the analysis of
the following aspects: young people attitude to moral
values; contents and character of young people leisure
time; an ethnic component of young people sociocultu!
ral competence; the young people attitute to national
culture. In the conclusion the author points out the low
sociocultural competence of young people which entails
the improvement of education.

Key words: sociocultural competence, values,

leisure time, national culture.

Постановка проблеми. Повноцінна самореалі�

зація особистості неможлива без її компетент�

ності у соціокультурній сфері. Саме в культурі

сформульовані цінності, які є базою для орі�

єнтування в складних соціальних відносинах.

Соціокультурну компетентність особистості

у найзагальнішому вигляді можна визначити як

рівень засвоєння індивідом основних духовних

цінностей світової та національної культурної

спадщини, як його здатність формувати себе

у просторі культури, зокрема у сфері дозвілля,

передусім як творця, а не пасивного споживача

культурної продукції. Надзвичайно важливою

є соціокультурна компетентність сучасної моло�

ді, яка формується під значним впливом масової

споживацької культури західного типу, здебіль�

шого позбавленої національної сутності та коло�

риту, що знижує потенціал розвитку українського

суспільства. Досить тісним є зв’язок сформова�

ності соціокультурної компетентності молоді

з процесом інкультурації, тобто засвоєнням су�

часним молодим поколінням культури поперед�

ників, без чого не може бути належної гармонії

взаємин вікових соціальних груп. Ці чинники,

певна річ, зумовлюють необхідність у всебічному

вивченні соціокультурної компетентності молоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�

блема соціокультурної компетентності розгля�

дається у працях Л. Масол, Н. Миропольської,

А. Ручки, А. Флієра, Н. Цимбалюк, М. Шульги

та ін. Л. Масол, Н. Миропольська, зокрема, до�

сліджують творчу складову соціокультурної

компетентності школярів, в основному старшо�

класників, рівень оволодіння ними знаннями

з вітчизняної та зарубіжної художньої культури;

М. Шульга з’ясовує мовленнєвий аспект соціо�

культурної компетентності населення сучасної

України; у працях Н. Цимбалюк ставиться про�

блема здатності молоді до повноцінного дозвілля,

наповнення його національним змістом; А. Флієр

у понятті «культурна компетентність» акцентує

увагу на її соціальній стороні — йдеться про

компетентність у ставленні до національних тра�

дицій, панівної моралі, моральності, світогляду,

цінностей, норм етикету, до актуальних зразків

соціальної престижності [1, с. 152–153]; у пра�

цях А. Ручки ґрунтовно, на базі даних загально�

українських досліджень, розкривається проблема

інкультурації в умовах нинішнього українського
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суспільства, акцентується увага на тому, що мо�

лоддю переважно засвоюються цінності гло�

бальної, а не національної культури.

Поза тим, у наукових працях недостатньо

уваги звертається на регіональні особливості

прояву соціокультурної компетентності молоді,

чим і визначені цілі нашої статті, а саме здійснити

аналіз окремих аспектів соціокультурної компе�

тентності молоді на прикладі м. Білої Церкви,

зокрема таких питань, як: ставлення молоді до

духовних цінностей, що є основою соціокуль�

турної компетентності; зміст і характер дозвілля

молоді; етнокультурний компонент соціальної

компетентності молоді, стан засвоєння нею цін�

ностей національної культури. Об’єкт досліджен�

ня — молодь віком від 16 до 30 років (1250 осіб —

старшокласники, студенти, робітнича молодь)

м. Білої Церкви Київської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пер�

шоосновою соціокультурної компетентності

особистості є її здатність до духовного розвитку.

Людина не може бути визнана компетентною,

зрілою особистістю без таких духовних якостей, як

віра, надія, любов, наявність ідеалів. Як ствер�

джують В. П. Андрущенко та М. І. Михальченко,

«істинно людська життєдіяльність здійснюється

лише на засадах глибокої духовності, головними

домінантами якої є віра, надія і любов» [2, с. 288].

Ідеал являє собою ціннісну характеристику пев�

ного явища як обов’язковий взірець і виконує

роль стратегічного орієнтира. С. Русова акцен�

тувала увагу на тому, що «ми маємо щось любити

понад міру і служити чомусь понад буденним,

нормальним життям. А це вище і є ідеал, він вли�

ває в душі молоді щось світле, прекрасне, на�

повнює їх сміливістю, щоби не лише служити

йому, а й робити усе потрібне, щоби цей ідеал па�

нував у нашому осередку, в суспільстві» [3, с. 27].

Життя без цих проявів духовності буде збідне�

ним, приземленим, суто прагматичним, а отже,

обмеженим, що свідчитиме про відсутність со�

ціокультурної компетентності, вміння жити за

законами найвищої людяності. 

Студенти Білоцерківського інституту еко�

номіки та управління ВМУРоЛ «Україна», яким

було запропоновано дати власне визначення

«духовної людини», характеризують її як люди�

ну моральну, з глибоким внутрішнім світом, ми�

лосердну, як людину, котра прагне до світлого

і високого у своєму житті вона, зокрема, вірить

у Бога. У визначеннях студентами духовної лю�

дини прослідковується насамперед моральний

аспект духовності.

Віра студентів передусім пов’язана із суспіль�

ними проблемами. Молоді люди вірять, що укра�

їнське суспільство зможе поступово перебороти

усі труднощі, Україна стане правовою, демокра�

тичною і соціальною державою, здобуде повагу

у світі. Також вони вірять у перемогу добра над

злом, чесності над підлістю, вірять, що суспільст�

ву вдасться подолати небезпечні хвороби, безпри�

тульність дітей, безробіття тощо. Віра студентів

пов’язується із забезпеченням суспільних умов

для своєї життєдіяльності, із можливостями

особистісного самовираження в передбачувано�

му і безпечному соціумі.

Надії студенти спрямовуються насамперед на

професійне становлення. Вони сподіваються,

що після закінчення ВНЗ матимуть відповідну

їхній освіті роботу, яка буде приносити і мате�

ріальне, і моральне задоволення.

Об’єктами любові для студентів є життя в усій

його різноманітності — це: батьки, друзі, при�

рода, музика, книги, Батьківщина, праця, тва�

рини. Слід зазначити, що більшість студентів,

які висловились з цього приводу, серед об’єктів

любові називають Батьківщину (рідний народ,

державу). Це є втішним фактом, бо ж лише

з любові може народитися і самовіддана праця,

і активна життєва позиція, і прагнення вберегти

і примножити культурні та природні надбання

рідного народу. Утім, зауважимо, що студенти,

хоч і називають Батьківщину в числі об’єктів

своєї любові, але не ставлять її на перше місце.

А ось праця, яка також була виділена як об’єкт

любові, буде ним для студентів тоді, якщо при�

носитиме і емоційне задоволення, і матеріальну

винагороду. Досить часто об’єктом любові сту�

денти визначають себе і все, що пов’язано з ними

особисто (близько 60% висловлювань). Напри�

клад, один із висловів був таким: «Я люблю все

те, що стосується мене». Отже, можна стверджу�

вати про індивідуалістичні орієнтації студентів

у виборі об’єктів своєї любові.

Такі індивідуалістичні спрямування студен�

тів помітні і в їхніх висловлюваннях про свій

ідеал. Певною несподіванкою став той факт, що

понад 60% студентів вказали на відсутність у них

ідеалу. Ці студенти стверджують, що вони не по�

винні рівнятися на когось, а їм слід розвивати

свою індивідуальність, досягати успіху в житті,

ґрунтуючись на особистих зусиллях і здібностях.

При визначенні ідеалу майже не було названо

конкретних людей із сфери політики, культури,

історії. Найчастіше ідеалом визначають абстракт�

ну людину, яка має певний набір якостей, зокре�

ма таких, як повага до людей, чесність на шляху

досягнення успіху. До 13% студентів, які брали

участь у творчій роботі, назвали своїм ідеалом

батьків. 5% студентів визначили своїм ідеалом

людей, які люблять Батьківщину, обстоюють її

інтереси. 

Виходячи з того, що духовність — це і пере�

живання краси світу, краси найкращих творінь
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людини, студентам було запропоновано висло�

вити своє ставлення до мистецтва. Відповіді сту�

дентів виявилися досить несподіваними. 65% сту�

дентів вказали, що мистецтво в їхньому житті

відіграє незначну роль. Щоравда, вони визнають

свою повагу до мистецьких творів, зокрема до

образотворчого мистецтва та музики, але істот�

ного їх впливу, за їхніми словами, вони на собі

на відчули, бо спілкувалися раніше і спілкують�

ся тепер із мистецтвом рідко. Понад 30% опита�

них студентів все ж стверджують, що мистецтво

в їхньому житті займає суттєве місце, зокрема

музика, хореографія, література. Окремі студен�

ти самі є творцями, пишуть вірші, музичні тво�

ри, займаються в галузі декоративно�ужиткового

мистецтва. На жаль, не було визнано ролі теат�

рального мистецтва у становленні особистості

молодих людей. Така обмеженість спілкування

зі світом мистецтва, яке ми виявили за результа�

тами дослідження, свідчить про збідненість

внутрішнього світу молодої людини, призем�

леність її життєдіяльності, певною мірою відко�

чування назад у вдосконаленні особистості.

Діапазон дозвіллєвих інтересів молоді вельми

широкий, але в ньому переважають пасивно�

споглядальні форми. Це пояснюється відсутністю

у більшості молоді сформованої культури дозвіл�

ля, байдужим і некритичним ставленням молодих

людей до використання свого вільного часу.

За результатами опитування можна конста�

тувати, що вкрай незначною є частка тих моло�

дих людей, які вільний час використовують на

відвідування музеїв та театрів — загалом таких

виявилося 21% опитаних юнаків і 26% опитаних

дівчат. Читання книг є ефективним шляхом ду�

ховного розвитку, проте значна частина молоді

міста, за нашими даними, нехтує таким видом

дозвілля. За результатами анкетування, частка

студентів, котрі за останні місяці не прочитали

жодної книги, становить 43%. 28% дівчат та 15%

юнаків прочитали за цей період більше двох книг.

Загалом, не читають 50% опитаних юнаків і 26%

дівчат.

Отримані дані переконують, що в переважної

більшості молодих людей спостерігається неви�

сокий рівень культурних потреб, що реалізуються,

як правило, епізодично і непослідовно. Куль�

турні потреби і запити здебільшого є найбільш

простими і невибагливими, задоволення яких

не потребує організаційних, інтелектуальних чи

вольових зусиль (відвідування дискотек, клубних

вечорів, перегляд телепередач тощо). Водночас

відвідування концертів класичної музики, музеїв,

виставок, що потребує певного рівня духовної

компетенції, не є поширеним способом прове�

дення дозвілля. Матеріальна скрута, нестача кош�

тів негативно позначаються на стані культури

молодого покоління, зсувають культурні уподо�

бання в бік спрощених за змістом і формою видів

дозвілля. Втім, не слід очікувати, що поліпшен�

ня матеріальної ситуації автоматично сприятиме

підвищенню духовних характеристик молоді.

Руйнацію духовних засад суспільного життя не

можна подолати суто економічними методами.

Варто пригадати в контексті цієї проблеми

твердження Ф. М. Достоєвського, який вважав,

що «основні моральні скарби духу, в головній

своїй сутності, не залежать від економічної си�

ли» [4, с. 106].

Важливим елементом культурної компетент�

ності є етнокультурна компетентність, яку можна

співвіднести з глибиною ототожнення особис�

тістю себе із рідним народом, вмінням індивіда

визначати основні риси культури народу, праг�

ненням до її розвитку та вдосконалення, вико�

ристанням у побуті предметів декоративно�

ужиткового мистецтва, знанням українського

фольклору та його використанням у власній

життєдіяльності тощо.

Усвідомлення молодими людьми значущості

національної культури визначалось запитанням

«Чи має значення для сучасної людини національна
культура?» (табл. 1).

Таблиця 1 — «Чи має значення для сучасної людини націо=
нальна культура?» (%)

Отже, як бачимо, молоді люди в переважній

своїй більшості визнають значущість для сучас�

ної людини національної культури. Разом з тим,

на запитання «Якщо так, то в чому її позитивне
значення?» більшість респондентів відповісти не

змогла. Для багатьох опитуваних заважким ви�

явилося також питання «Які б основні ознаки
рідної національної культури (вкажіть, якої) Ви
назвали б?». Лише незначна частина респонден�

тів змогла визначитися, зокрема, такими вислов�

люваннями: «Для рідної культури характерні такі

ознаки, як милосердя, доброта, співчуття до

слабших»; «Національна культура — це звичаї,

традиції» та ін., що свідчить про дуже слабку

обізнаність з цінностями рідної культури, не�

вміння виокремити її провідні риси. Принагідно

підкреслимо, що пізнання національних ціннос�

тей, ідей, поглядів сприяє духовній цілісності

особистості. Використовуючи скарби народної

мудрості, осмислюючи життєвий досвід народу,

а також свій власний, така особистість розмір�

ковує над співвідношенням у житті добра і зла,
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правди і кривди, краси і потворності, обґрунто�

вує свою позицію, робить свій вибір.

Якщо ціннісна основа національної культури

зосереджується у фольклорі, практиці народно�

го життя, то її найвищий прояв знаходить своє

відображення у художній культурі народу. Тому

одним із анкетних завдань було таке: «Наведіть
приклади національної культури (твори мистецтва,
літератури та ін.), якими можна пишатися». На

це переважно були отримані такі відповіді: «Та�

рас Шевченко», «Іван Франко», «Леся Україн�

ка». Слід зазначити, що траплялися також імена

Олеся Гончара, Ліни Костенко, але такі відпові�

ді здебільшого давали старшокласники і студен�

ти молодших курсів ВНЗ, які на той момент

вивчали творчість письменників і поетів. І чим

далі віддаляється молода людина від безпосеред�

нього знайомства з творами літератури на на�

вчальних заняттях, тим їх актуальність для осо�

бистості знижується. До того ж, зауважимо, що

майже зовсім не називаються творці та їхні тво�

ри з музики, образотворчого мистецтва, народ�

ного малярства.

Але, попри досить неглибоке знання мистець�

ких здобутків рідного народу, половина респон�

дентів на запитання «Як би Ви оцінили внесок
національної культури у світову культуру?» дає

відповідь «Високий» (табл. 2).

Таблиця 2 — Як би Ви оцінили внесок національної культури
у світову культуру?

Мабуть, усвідомлюючи свій низький рівень

знань про досягнення рідної культури, більшість

респондентів на запитання «Чи готові Ви аргу!
ментовано переконувати інших у повноцінності
рідної національної культури?» дають відповідь:

«Ні». Ще менша частка хотіла б брати участь

у розвитку національної культури — близько 30%.

Досить мало цікавиться молодь культурно�

просвітницькими національними товариствами.

90% молодих людей не змогли хоча б якимось

чином виконати таке завдання: «Назвіть, якщо
знаєте, товариства (громадські організації) націо!
нального спрямування, які діють в Україні?». Се�

ред відповідей називалися: організація «Січ»,

«Пласт», але не були названі Всеукраїнське то�

вариство «Просвіта», товариство ім. О. Теліги та

інші товариства культурно�національного спря�

мування, відділення яких діють і в Білій Церкві.

Більш активно відповідали респонденти на

запитання «Які народні свята Ви знаєте?». Тут

називалися і Івана Купала, і Різдво, і Великдень

та ін. На запитання «Чи берете участь в їхньому
святкуванні?» майже 100% відповіли: «Так».

Пояснюючи цей феномен, можна порівняти

засвоєння цінностей національної культури із

засвоєнням українцями релігійних цінностей.

Дослідники відмічають, що характерною рисою

релігійності українців є обрядовірство, яке мож�

на вважати тим критерієм, який дає змогу

фіксувати лише її зовнішні прояви. При негли�

бокому, поверховому знанні віровчення багато

людей прагнуть дотримуватися обрядів чи тра�

дицій без їх смислової прив’язки [5, с. 232]. Це

можна сказати і про засвоєння молодими людьми

етнічної культури, яке здійснюється більшою

мірою без її осмислення й аналізу. Досить по�

верховими виявилися знання молоді про народ�

ну пісню, в якій найбільше віддзеркалюється

душа українського етносу. На запитання «Які Ви
знаєте народні пісні?» переважна більшість рес�

пондентів дала конкретні відповіді, але назива�

лися найчастіше 5–6 пісень (в основному «Ой

на горі два дубки», «Несе Галя воду»), це прито�

му, що в народній пісенній скарбниці налічуєть�

ся до 100 тис. творів (деякі дослідники назива�

ють і 200 тис.). Утім, відрадним є той факт, що

на запитання «Чи співаєте Ви народні пісні?»
більшість відповіла позитивно. 

Для визначення значущості, яку має для мо�

лодої людини етнічність, було запропоновано

відповісти на запитання, які почуття викликає

належність до своєї нації (табл. 3).

Таблиця 3 — Почуття, які викликає належність до рідної 
нації (%)

Як свідчать наведені дані, у молодих людей

належність до рідної нації переважно викликає

почуття гордості. Показово, що відчуття незадо�

волення не було названо жодним респондентом. 

Україна є багатонаціональною країною. І то�

му досить важливою є сформованість культури

міжетнічних відносин. Етно� і міжкультурна

компетентності тісно пов’язані між собою. Ще

С. Русова свого часу зазначала, що навчаючись

любити і свідомо ставитись до свого люду, до

свого краю, ми разом із цим навчаємось шанувати

і інших людей, що живуть поруч з нами, заклада�

ти з ними певні товариські стосунки [6, с. 297].

Молодій людині доводиться досить часто спілку�
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Варіант відповіді
Частка респондентів, 

що дали таку відповідь, %

Високий 50

Середній 29

Низький 21
Варіанти відповіді

Частка респондентів, 
що дали таку відповідь, %

Почуття гордості 51

Відчуття надійності 19

Я не надаю жодного значен�

ня належності до даної нації

30

Відчуття незадоволення 0



ватися з представниками не тільки своєї, а й інших

націй. На запитання «Чи є серед Ваших знайомих
представники інших національностей? Яких?»
більшість респондентів відповіла позитивно.

Серед представників інших національностей,

з якими спілкується молодь, називалися росія�

ни, вірмени, чеченці, німці та ін. Як свідчить

наше дослідження, серед молодих людей різних

національностей не виникало серйозних супе�

речок на ґрунті етнічності. Разом з тим зацікав�

леність культурою інших національностей у мо�

лоді дуже слабка, адже на запитання «Кого із
діячів культури національних спільнот України Ви
знаєте?» ми отримали поодинокі відповіді, зок�

рема називався Шолом Алейхем та деякі сучасні

виконавці популярної музики. У ставленні моло�

ді до культурної спадщини інших народів спосте�

рігається певна неузгодженість. Це підтверджу�

ється відповідями на запитання «Чи подобаються
Вам звичаї, традиції національних спільнот Украї!
ни (якщо Ви їх знаєте)?» і «Якщо подобаються, то
вкажіть, чим саме». 40% респондентів відповіли,

що звичаї і традиції інших народів їм подобають�

ся, але більшість з них не змогла пояснити, чим

саме. Ці дані свідчать про необхідність більш

серйозної виховної роботи з молоддю з форму�

вання етно� та міжкультурної компетентності.

Яким же бачить молодь буття національних

культур у майбутньому? На запитання «Яке, на
Вашу думку, майбутнє національних культур» 30%

опитаних молодих людей відповіли, що «вони

поступово відімруть», а 70% — що «будуть розви�

ватися». Нагадаємо, що 90% респондентів вказали

на значущість для сучасної людини національ�

ної культури (див. вище), отже це означає, що

серед них є ті, які передбачають зникнення на�

ціональних культур, попри їх цінність, в умовах

глобалізації світу.

Висновки. На підставі проведеного аналізу со�

ціокультурної компетентності молоді можна зро�

бити висновок, що відбувається прагматизація

свідомості молодого покоління, обмеження ду�

ховних джерел його життєдіяльності. Переважна

більшість молодих людей має невисокий рівень

культурних потреб, що реалізуються, як правило,

в епізодичних і непослідовних зверненнях до

культурних цінностей. Щодо рівня етнокультури

молоді, то тут слід зазначити, що він характеризу�

ється більш емоційним сприйняттям свого рід�

ного народу, ніж глибокими знаннями про його

культурно�мистецькі здобутки. Тому у значної

частини молоді можна констатувати низьку сфор�

мованість соціокультурної компетентності, що

зумовлює необхідність в обґрунтуванні та роз�

робленні конкретних соціально�педагогічних

технологій, спрямованих на підвищення її рівня.
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Статтю присвячено аналізу стану системи
професійної орієнтації і підготовки молоді, пробле!
мам якості освіти в умовах інтеграції у Болонсь!
кий процес. Проаналізовано великий за обсягом
статистичний матеріал, проведено порівняльний
аналіз найбільш популярних професій і реальних
потреб народного господарства. Розроблено комп!
лекс пропозицій щодо оцінювання якості освіти.

Ключові слова: професійна орієнтація молоді,

вища і середня освіта, дисбаланс попиту і пропо�

зиції на ринку праці, Болонський процес, якість

освіти. 

Статья посвящена анализу состояния системы
профессиональной ориентации и подготовки моло!
дежи, проблемам качества образования в условиях
интеграции в Болонский процесс. Проанализирован
обширный статистический материал, проведен
сравнительный анализ наиболее популярных профес!
сий и реальных потребностей народного хозяйства.
Разработан комплекс предложений, касающихся
оценки качества образования.

Ключевые слова: профессиональная ориента�

ция молодежи, высшее и среднее образование,

дисбаланс спроса и предложения на рынке тру�

да, Болонский процесс, качество образования.

The work is devoted to the analysis of the situation
of the system of youth’s professional orientation and
training, to the problems of quality of education in con!
ditions of integration to Bologna process. Huge statistic
material was analyzed. The comparing analysis of the
most popular professions and real needs of the econo!
my was made. The system of proposals about education
quality diagnosis was developed. 

Key words: professional orientation of youth,

higher education, school education, disbalance de�

mand and supply of the labour�market, Bologna

process, quality of education.

Одной из ключевых проблем молодежи в усло�

виях развития рыночных отношений становится

сегодня профессиональный выбор. На фоне ком�

мерциализации образования и росте его доступ�

ности (в качестве ограничителя выступают только

материальные возможности) актуализируются

вопросы качества образования и востребован�

ности избранной профессии на рынке труда. 

Динамика развития системы подготовки про�

фессиональных кадров в Российской Федерации

в постреформенный период достаточно специ�

фична. Это время стало периодом стремитель�

ного роста системы высшего образования. Число

студентов, достигнув в середине 1990�х гг. ми�

нимума, начало расти как в целом по стране, так

и практически в каждом из ее регионов. В период

с 1993/94 (или с 1994/95) учебного года (в раз�

личных регионах переход через точку минимума

происходил со сдвигом в год) и до 2002/03 уч. го�

да число студентов в целом по стране увеличи�

лось практически вдвое и достигло 5,9 млн чел.,

превысив почти в 2 раза рекорд, поставленный на

той же территории в советскую эпоху (3,0 млн чел.

в 1980/81 уч. году). 

Прецеденты быстрого увеличения количест�

ва студентов за короткий промежуток времени

случались и в прошлом. Однако, во�первых, ни�

когда еще доля студентов среди населения не

оказывалась столь высокой — более 550 чел. на

10 тыс. населения (2009 г.), что выше соответству�

ющего показателя в большинстве промышленно

развитых стран (Франция — 340, Великобрита�

ния — 350, Германия — 216). Во�вторых, никог�

да раньше изменения такого масштаба не про�

исходили по инициативе населения — почти

исключительно на средства домохозяиств в ре�

зультате кардинального пересмотра приорите�

тов в их бюджетах.

Статистика свидетельствует, что по данным

2006–2008 гг., прием в высшие учебные заведе�

ния продолжает расти. Причем если прием на

обучение в государственные и муниципальные

вузы за счет бюджетов всех уровней составил

в 2008/2009 уч. году 561,3 тыс. чел. и сокращает�

ся ежегодно (в 2006 г. — на 5%, 2007 г. — на 4,3%,

2008 г. — на 1,3%), то удельный вес принятых

с полным возмещением затрат на обучение ста�
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бильно возрастает и составляет, по данным

2008/2009 уч. года 58,8% от числа всех обучаю�

щихся в государственных учебных заведениях

(в 2006 г. этот показатель равнялся 57,5%). 

Таким образом, рост числа студентов обеспе�

чивается преимущественно за счет обучающих�

ся на платной основе. Также возрастает и число

студентов, принятых в негосударственные вузы:

в 2006 г. их прирост составил 0,7%, в 2007 г. —

0,5% и только в 2009 г. произошло небольшое

снижение набора в негосударственные вузы —

99% от предшествующего периода. 

Обратим внимание на то, что на темпы при�

роста студентов не повлиял даже кризис 1998 г.

Наоборот, максимум роста (17%) пришелся как

раз на 1999 г. Контрольные цифры приема за

счет федерального бюджета при этом колеблются

незначительно (по всем формам обучения:

1995 г. — 531,9 тыс., 1997 — 565,3 тыс., 1999 —

564,3 тыс., 2000 — 586,8 тыс.; 2006  — 585,3 тыс.,

2007 — 580,2 тыс., 2008  — 561,3 тыс. чел.).

В этот же период стремительно возрастает число

высших учебных заведений (рис. 1). 

Рис. 1 — Численность высших учебных заведений 
в России (1990–2008 гг.): по данным Официального 
сайта Федеральной службы государственной статистики.
URL: http://www.gks.ru

С начала 1990�х гг. количество вузов возросло

более чем вдвое (в основном за счет негосударст�

венных) и на начало 2008/09 уч. года их число

составило 1108. Обращает на себя внимание и тот

факт, что, несмотря на ужесточение требований

к вузам, повсеместное обсуждение проблемы ка�

чества образования, практически единодушное

признание «чрезмерности» количества вузов,

в 2007 г., например, были закрыты два государст�

венных высших учреждения, а образовано 20 но�

вых негосударственных, в 2008 г. число государст�

венных вузов вновь возросло до 660 ед., а новых

негосударственных вузов было открыто 24.

В числе причин такого образовательного бума

исследователи называют стремление к приобре�

тению наиболее престижных специальностей.

По мнению М. В. Арапова, абсолютное боль�

шинство российских граждан «предпочло инвес�

тировать в человеческий капитал, потому что

другие возможности инвестирования до сих пор

были крайне ограничены, а культурная тради�

ция, национальные «истории успеха» довольно

прочно связывают шансы на достижение эконо�

мического благополучия с получением образо�

вания» [1, c. 33]. В составе других причин назы�

вают стремление избежать службы в армии по

призыву, бегство молодежи от «грязной» рабо�

ты, требования работодателей, согласно которым

эксплицитно формулируется необходимость

наличия высшего образования у претендента (вне

зависимости от должности). 

Конечно, в избыточном образовании рабо�

чей силы есть и положительные стороны: это

условие быстрого роста. Но это только необхо�

димое условие, но отнюдь не достаточное. Су�

ществует иллюзия, что как только будет достиг�

нут определенный образовательный уровень

(например, половина населения страны обзаве�

дется дипломами о высшем или среднем образо�

вании), сразу возникнет новая экономика, ос�

нованная на знании [2, c. 65], но, чтобы знания

как�то могли повлиять на состояние экономи�

ки, должен складываться механизм их эффек�

тивного использования. 

Очевидно, что высшее образование в современ!
ной России растет слишком быстрыми темпами по
сравнению с возможностями экономики и при этом
не ускоряет ее развития. Бум высшего образова�

ния может служить образцом неустойчивого (un!
sustainable) развития, т. е. развития, при котором

побочные отрицательные эффекты сопостави�

мы, если не перевешивают положительные.

В России первой жертвой бурного роста тер�

циарного образования стало среднее образова�

ние. Средняя школа de facto превратилась в под�

готовительную площадку для поступления

в вуз, причем качество обучения в ней всеми —

учащимися, родителями, самими учителями

и даже социологами — оценивается только с этой

точки зрения. Менее 1% учащихся считают для

себя достаточным среднее образование или по�

лучение впоследствии рабочих специальностей.

Престиж и удовлетворенность начальным про�

фессиональным образованием еще ниже.

Попытки объективным образом сравнить

уровень отечественного среднего образования

с уровнем образования за рубежом приводят

к результатам, которым наше общество отказыва�

ется верить: Россия оказывается в самом хвосте

ранжированного списка, опережая разве что

страны Южной Америки. 

Число учащихся ССУЗов сокращается обратно

пропорционально росту студентов вузов. Так,
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только в 2006 г. прием в государственные и муни�

ципальные средние профессиональные учебные

заведения сократился по сравнению с 2005 г. на

55 тыс. чел., или на 7%, в 2007 г. сокращение

составило еще 3,4% по сравнению с предыдущим

годом, в 2008 г. прием в ССУЗы сократился на

60,3 тыс. чел., или на 8,3% против с 2007 г. 

Причем, сфера среднего профессионального

образования также коммерциализируется: на ус�

ловиях полного возмещения затрат на обучение

приступили к занятиям в техникумах в 2005 г.

310,4 тыс. чел. или 38,3%, в 2006 г. — 260,8 тыс.

студентов, или 34,5% от общего числа принятых,

в 2007 г. — 238,1 тыс. чел., или 32,6%, в 2008 г. —

190,4 тыс. студентов, или 28,4% от общего числа

принятых. Таким образом, около трети числен�

ности студентов средних специальных учебных

заведений обучаются сегодня на платной основе. 

Результатом такого положения дел становит�

ся катастрофический дисбаланс между предло�

жением и спросом на рынке труда. 

Низкий уровень информированности абиту�

риентов, студентов и выпускников о состоянии

идинамике рынка труда и спросе на конкретные

специальности, а также воздействие мотива «прес�

тижности», сиюминутных предпочтении при вы�

боре специальности без учета реальных склоннос�

тей и возможностей трудоустройства, отсутствие

должной правовой грамотности не могут не по�

влечь соответствующие негативные последствия. 

Уже к 2002 г. до 40% выпускников российс�

ких институтов и университетов не могли найти

работу по специальности [3]. В 2006 г., по дан�

ным Росстата, из 1 млн. 256 тыс. выпускников

только 186,7 тыс., или 14,8% от их общего числа,

получили по окончании вуза направление на ра�

боту. Остальным 85,2% пришлось трудоустраи�

ваться самостоятельно. При этом, по экспертным

оценкам, лишь для 20% всего выпуска молодых

специалистов удалось найти занятие по специ�

альности [4]. 

По данным из разных источников, в 2007 г.

из более чем 1 млн. выпускников российских

вузов нашли работу по специальности от 15% [5]

до 23% [6]. Так, опрос, проведенный Центром

социологических исследований ВЦИОМ, пока�

зал, что только 23% из опрошенных 1600 респон�

дентов из числа выпускников вузов 2007 г. в раз�

личных регионах России точно будут работать

по специальности, 3% — точно работать по спе�

циальности не будут, а 18% заявили что, скорее

всего, не станут работать по полученной специ�

альности (исследование проводилось в таких

отраслях и направлениях вузовской подготовки:

машиностроение, сервис и туризм, агропромыш�

ленный комплекс и пищевая промышленность,

строительство, геология, добыча и разведка

полезных ископаемых, экономика и менеджмент,

электроника, телекоммуникации и информаци�

онные технологии) [7]. В результате, по эксперт�

ным данным, в настоящий момент в Российской

Федерации около 70% экономически активного

населения работают не по специальности [8].

Существуют различные точки зрения на эту

проблему. Так, по мнению ряда авторов такая

ситуация совершенно естественна и «..это боль�

шая заслуга вуза, что выпускник, который не

может устроиться по специальности, не становит�

ся безработным, а находит себя в других сферах

и достигает там определенных успехов» [9]. 

Мы не разделяем подобной точки зрения.

Проблема перепроизводства специалистов с выс�

шим образованием и нехватки квалифициро�

ванных кадров рабочих специальностей в пос�

ледние годы стоит особенно остро. Проблема

трудоустройства выпускников вузов, с одной сто�

роны, и обеспечения народного хозяйства требуе�

мыми кадрами, с другой стороны, актуализирова�

лась в последние годы настолько, что в отдельных

отраслях стали предпринимать экстренные меры,

призванные устранить отмеченный дисбаланс.

Так, согласно Постановлению Минсоцэкономраз�

вития РФ, выпускники российских медицинских

вузов, обучающиеся на бюджетной основе, начи�

ная с 2006 г. должны отработать по специальности

не менее трех лет. В качестве альтернативы вы�

пускники могут компенсировать полные затра�

ты государства на их обучение. 

В системе Рособразования сформулирован

проект выдачи студентам госсубсидий на обуче�

ние, при этом в первую очередь будут «охвачены»

студенты педагогических, медицинских и творчес�

ких специальностей. В соответствии с этим про�

ектом студенты после окончания вуза должны бу�

дут отработать по специальности от 3 до 5 лет, но

если человек откажется от работы по специальнос�

ти, он будет обязан выплатить размер госсубсидий. 

Аналогичную позицию заняло Министерство

обороны, где также большой проблемой является

отток подготовленных кадров сразу после полу�

чения высшего военного образования. Стоимость

обучения курсанта оценивается государством

в сумме от 300 до 500 тыс. руб. за курс обучения.

Многообразие и масштаб накопившихся

в сфере образования проблем, крайне низкий

и неэффективный уровень его взаимодействия

с рынком труда сделали одной из самых актуаль�

ных задач реформу системы образования в Рос�

сийской Федерации. Важность этой задачи под�

черкивает и тот факт, что реформа образования

объявлена национальным проектом, а основны�

ми ее целями определены «повышение качества

профессионального образования в соответствии

с требованиями рынка труда, обеспечение рав�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

192



ного доступа к общему образованию, повыше�

ние инвестиционной привлекательности сферы

образования, переход к принципам подушевого

финансирования и формирование эффектив�

ного рынка образовательных услуг» [10, c. 12]. 

Предполагается, что в ходе реформы образо�

вания структура системы образования будет

приведена к исполнению реальных потребнос�

тей экономики. Школьникам старших классов

будет предоставлена большая свобода в выборе

предметов. Неэффективная система среднего

профобразования будет сокращена, начальное

профобразование будет сосредоточено на обуче�

нии профессии и сократится до двух лет, при этом

полное общее образование полностью перейдет

в систему общеобразовательных школ. Технику�

мы и колледжи преобразуются в трехгодичный

технический бакалавриат, поступить в который

можно только с полным средним образованием.

Аналогично изменяется и система высшего обра�

зования: сначала 4 года бакалавриата и получение

общего высшего образования, затем 1–2 года ма�

гистратуры по выбранной специальности.

Фактически основная цель проводимых ре�

форм — выполнение условий Болонской декла�

рации, к которой Россия присоединилась еще

в 2003 г., предусматривающей к 2010 г. добиться

гармонизации систем высшего образования стран

Европы, повысить их конкурентоспособность

и привлекательность на мировом рынке. Имен�

но для этого и необходимо ввести сопоставимую

с общеевропейской систему многоуровневого

высшего образования (бакалавриат — магистра�

тура). Большое внимание в рамках Болонского

процесса уделяется также повышению качества

образования.

По нашему мнению, одним из ключевых

критериев качества образовательного процесса

должна стать оценка итоговых результатов обу�

чения, выражающаяся в таких показателях, как

востребованность подготовленных специалис�

тов, их подготовленность к профессиональной

деятельности, степень трудоустройства выпуск�

ников, характеристики их карьерного роста и др.

Для оценки, мониторинга и качественного

улучшения этих показателей необходимо форми�

рование в образовательных учреждениях струк�

тур, регулирующих соответствие подготавливае�

мых специалистов потребностям рынка труда

и занимающихся трудоустройством выпускников.

Организация в образовательных учреждени�

ях специальных подразделений, занимающихся

трудоустройством выпускников (центры карьеры,

центры трудоустройства и т.п.), должна предпо�

лагать их работу по таким направлениям: 

– содействие трудоустройству студентов и вы�

пускников;

– поддержка и развитие связей с выпускни�

ками;

– анализ тенденций рынка труда;

– формирование и поддержка устойчивых

партнерских связей с бизнес�организациями.

Основные функции центров трудоустройства

выпускников: 

– сбор, хранение и периодическое обновле�

ние базы данных по выпускникам образова�

тельного учреждения;

– налаживание прямых контактов с работо�

дателями в целях организации прохождения

производственной/преддипломной практики;

– предоставление информации о возможнос�

тях рынка труда по определенным специаль�

ностям; 

– информирование о наличии вакансий и ре�

гистрация кандидатов на трудоустройство; 

– организация «ярмарок вакансий» с целью

налаживания прямых контактов между выпуск�

никами и работодателями;

– организация обучающих тренингов и семи�

наров для выпускников, направленных на повы�

шение эффективности практики поиска работы;

– отслеживание рекомендаций работодателей

по внесению корректировок в учебные програм�

мы специальности в соответствии с современ�

ными требованиями к профессии;

– проведение комплекса маркетинговых ме�

роприятий, направленных на укрепление пози�

тивного мнения об образовательном учрежде�

нии среди работодателей;

– размещение информации о выпускниках

образовательного учреждения в Интернете на

web�сайтах, посвященных трудоустройству спе�

циалистов.
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У статті розкрито сутність науково!педаго!
гічної діяльності викладача вищої школи; здійсне!
но структурно!компонентний аналіз професійної
діяльності педагога вищого навчального закладу;
виокремлено й охарактеризовано основні напрями
науково!педагогічної діяльності викладача.

Ключові слова: педагогічна діяльність, струк�

тура професійної діяльності педагога, компонен�

ти науково�педагогічної діяльності викладача.

В статье раскрыта сущность научно!педаго!
гический деятельности преподавателя высшей
школы; осуществлен структурно!компонентный
анализ профессиональной деятельности педагога
высшей школы; выделены и охарактеризированы
основные направления научно!педагогической де!
ятельности преподавателя.

Ключевые слова: педагогическая деятель�

ность, структура профессиональной деятельнос�

ти педагога, компоненты научно�педагогической

деятельности преподавателя.

The essence of the high school teachers scientific
and pedagogical work is described, the structural and
componentional analysis of the high school teacher
professional practice is carried out, main directions of
the teacher’s scientific!pedagogical activity are pointed
out and described in this article.

Key words: educational activities, the structure of

the professional practice of the high school teacher,

the components of the teachers’ scientific�pedago�

gical activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Фор�

мування особистості студента як майбутнього

фахівця будь�якої галузі народного господарства

значною і досить часто визначальною мірою за�

лежить від педагога, який його навчає та виховує.

Діяльність педагога протягом багатьох століть

насамперед відрізнялася тим, чого він навчав.

Однак сьогодні в результаті науково�технічного

прогресу знання своєї дисципліни перестало

бути основною ознакою кваліфікації викладача,

позаяк обізнаність тих, хто навчається, іноді

може бути вищою від тієї, якою володіє педагог.

Відтак професійні знання є обов’язковою умо�

вою професійності педагога. З іншого боку, педа�

гога минулого відрізняло й те, що він був єдиним

джерелом знань. Функція інформатора й нині

лишається змістовою стороною діяльності ви�

кладача, але, крім шляху «педагог�студент»,

знання до студента доходять за допомогою різних

засобів (книги, журнали, газети, радіо, телеба�

чення тощо). Отже, роль самого педагога та ви�

моги до нього змінилися, що, зрештою, вимагає

від нього постійного вдосконалення, творчості,

пошуку нових підходів до формування особис�

тості студента як майбутнього фахівця. Вища

школа, відповідно до Національної доктрини

розвитку освіти, проголошена «рушійною силою

побудови громадянського суспільства, яка по�

винна забезпечити фундаментальну наукову та

професійну підготовку майбутніх фахівців різ�

них освітньо�кваліфікаційних рівнів відповідно

до їхніх інтересів та здібностей», що, в свою чер�

гу, вимагає розвитку й удосконалення педаго�

гічного професіоналізму науково�педагогічних

кадрів. Отже, актуальною проблемою на сучас�

ному етапі розвитку системи освіти, зокрема

вищої, є вивчення структури професійної діяль�

ності педагога вищої школи, яка є моделлю під�

готовки магістрантів і молодих викладачів до

науково�педагогічної діяльності на високих рів�

нях професіоналізму, що, своюю чергою, є умо�

вою ефективного формування студента як май�

бутнього фахівця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання означеної проблеми.
Дослідження педагогічної діяльності та її струк�

тури стало предметом аналізу багатьох педагогів

і психологів. Аналіз стану розроблення вказаної

проблеми показав, що різні підходи до педагогіч�

ної діяльності та її структури розкриті у працях

А. М. Алексюка, Ю. К. Бабанського, В. П. Бес�

палька, В. М. Галузинського, І. А. Зязюна,

В. А. Казакова, Н. В. Кухарєва, Н. В. Кузьміної,

Н. Г. Печенюк, В. А. Сластьоніна, Ф. П. Тонких,
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НАУКОВО*ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 

СТРУКТУРНО*КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ

Тетяна Федірчик, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики
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І. Ф. Харламова та інших, однак більшість уче�

них, розкриваючи структуру педагогічної діяль�

ності викладача, не враховували особливості

діяльності в різних ланках освіти.

Формулювання цілей статті. Метою пропоно�

ваної публікації є розкриття сутності науково�

педагогічної діяльності викладача та здійснення

її структурно�компонентного аналізу як однієї

з умов ефективного професійного формування

особистості студента.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут�

ність педагогічної професії виявляється в діяль�

ності, яку забезпечують її представники і яка

називається педагогічною. За тлумаченням су�

часного словника з педагогіки, автором якого

є Є. С. Рапацевич, «педагогічна діяльність — це

особливий вид суспільно корисної діяльності до�

рослих людей, яка свідомо спрямована на підго�

товку підростаючого покоління до самостійної

діяльності відповідно до економічних, політич�

них, моральних і естетичних цілей» [9, с. 576].

Даний вид діяльності здійснюють не лише

педагоги, а й батьки, громадські організації, за�

соби масової інформації тощо, однак у першому

разі — це професійна, а в другому — загальнопе�

дагогічна діяльність, якою може займатись кож�

на людина, здійснюючи самоосвіту, самовихо�

вання чи виховуючи власних дітей.

Педагогічна діяльність, як професійна діяль�

ність, має місце в спеціально організованих для

цього суспільством освітніх закладах (дитячих

садках, школах, професійно�технічних училищах,

середніх спеціальних і вищих закладах освіти).

Мета такої діяльності пов’язана з реалізацією

мети виховання, яка і сьогодні багатьма розгля�

дається як загальнолюдський ідеал гармонійно

розвиненої особистості. Ця загальна стратегічна

мета досягається вирішенням конкретизованих

завдань навчання і виховання за різними напря�

мами, які здійснюються через компоненти струк�

тури педагогічної діяльності педагога.

Загалом структура педагогічної діяльності

включає в себе велику кількість різних елемен�

тів, водночас більшість дослідників намагається

згрупувати і скомпонувати їх, виділивши ком�

поненти й аспекти педагогічної діяльності, які її

складають.

Під структурою розуміють сукупність стійких

зв’язків між множиною компонентів об’єкта, що

забезпечують його цілісність. Таке визначення

структури дає змогу проаналізувати педагогічну

діяльність з погляду її побудови та основних ком�

понентів, що входять у дану структуру [9, с. 680].

Аналіз досліджень учених дає підстави ствер�

джувати, що існують різні підходи до розуміння

структури професійної діяльності педагога. Так,

В. А. Козаков в організаційно�психологічну

структуру педагогічної діяльності включає дві гру�

пи елементів: організаційні (суб’єкт, процес, пред�

мет, умови, продукт) і соціально�психологічні

(мета, мотив, засоби, спосіб, результат). І. А. Зя�

зюн, з позиції педагогічної майстерності, ствер�

джує, що, здійснюючи рефлексивне керівницт�

во розвитком учнів, учитель має бути здатним

керувати собою і через себе всіма компонентами

педагогічної діяльності (мета, суб’єкт, об’єкт,

засоби, результат), тобто виділяє п’ять організа�

ційних компонентів педагогічної діяльності.

Поширеною і загальновизнаною є психологіч�

на структура діяльності педагога, яка запропо�

нована вченою Н. В. Кузьміною, де вона виділяє

чотири основні компоненти педагогічної діяль�

ності, що відображають структуру навчально�

виховного процесу: конструктивний, організа�

торський, комунікативний, дослідницький

(гностичний). Водночас, на думку дослідниці,

наявність кожного компонента у педагогічній

діяльності вимагає від педагога спеціальних

знань, умінь і навичок [5, с. 95].

Дану структуру та зміст педагогічної діяль�

ності в основному підтримують багато вчених,

аналогічно виділяючи в структурі діяльності пе�

дагога чотири компоненти, але суттєвішу увагу

звертаючи на комплексний характер їх прояву.

Відомий учений�дидакт Ю. К. Бабанський,

розглядаючи структуру навчального процесу, ви�

окремлює в ньому шість основних компонентів

педагогічної діяльності: цільовий, стимулую�

чо�мотиваційний, операційно�діяльнісний,

контрольно�регулівний, оцінювально�результа�

тивний.

Аналізуючи структуру педагогічної діяльності,

за Ю К. Бабанським, ми цілковито поділяємо

думку В. М. Галузинського, М. Б. Євтуха,

А. В. Скрипченка та інших вчених, які підтри�

мали дану класифікацію і акцентували увагу на

тому, що в кожен компонент професійної діяль�

ності педагога, в його внутрішню структуру

вноситься творчий елемент, який відображає

здебільшого комбінування методів і засобів нав�

чання та вибір форм його організації [3, с. 107].

Неабиякий інтерес викликає думка Н. В. Ку�

харєва про набір умінь, якими повинен вміти

користуватися педагог у своїй діяльності. До

них входять: діяльність з конструювання інфор�

мації (конструктивний компонент); залучення

тих, хто навчається до корисного для них виду

діяльності (організаторський компонент); забез�

печення зустрічних бажань вчитися (стимулючо�

мотиваційний компонент); створення здорового

мікроклімату в навчальному процесі (комуніка�

тивний компонент); здійснення зворотного зв’яз�

ку (комунікативно�дослідницький компонент).

Поряд із цим учений виділяє ще й спеціальні
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уміння: когнітивно�моделюючі і конструктив�

но�моделюючі [6, с. 91–94].

Ураховуючи основні функції педагогічного

процесу, досить широку і чітку структуру педа�

гогічної діяльності пропонує І. Ф. Харламов,

включаючи до неї такі основні види діяльності

педагога: а) діагностичну; б) орієнтаційно�прог�

ностичну; в) конструктивно�проектувальну;

г) інформаційно�пояснювальну; д) організа�

торську; е) комунікативно�стимулюючу; ж) ана�

літико�оцінювальну; з) дослідницько�творчу.

Вчений вважає, що оволодіння означеними

видами педагогічної діяльності допоможе педа�

гогу піднятися на вершину педагогічної майс�

терності [6, с. 247].

Цікавими, на наш погляд, є твердження

О. О. Абдулліної, яка наголошує на тому, що

діяльність педагога на сучасному етапі розвитку

суспільства набирає цілісного характеру. Власти�

вість цілісності його праці виявляється, по�пер�

ше, в реалізації основної функції — формуванні

всебічно розвиненої, гармонійної особистості;

по�друге, в комплексному підході до виховання

підростаючого покоління, який забезпечує єд�

ність напрямів змісту виховання; по�третє, в спів�

дружності педагогічних, учнівських, батьківсь�

ких і трудових колективів, взаємодії навчальних

закладів, сім’ї і суспільства у вихованні; по�чет�

верте, в гармонійному поєднанні різних видів

його діяльності (навчальної, виховної, суспіль�

ної, методичної, освітньої) [1, с. 18].

Окрім розглянутих нами найпоширеніших

структур діяльності педагога досліджували педа�

гоги та психологи, беручи до уваги ознаки профе�

сійної діяльності педагога. Так, Ю. В. Котєлова

виділяє такі професійно важливі ознаки педа�

гогічної діяльності, як психологічні здібності

сенсорної, мислительної, моторної діяльності

і потім: увагу, пам’ять, емоційно�вольову сферу

та особливості особистості, а В. Д. Шадриков

до психологічної системи діяльності включає

такі цікаві блоки, як мотиви професійної діяль�

ності; програми діяльності; інформаційні осно�

ви діяльності; прийняття рішень і підсистеми

професійно важливих якостей.

Аспектний підхід до структури педагогічної

діяльності з єдиних методологічних позицій

розглядається в монографії М. Н. Катханова,

В. В. Карпова і Н. Г. Свиридової [2, с. 7–8]. Авто�

ри стверджують, що сьогодні, коли на передній

план висуваються вимоги підготовки педагога

з новим мисленням, педагога�творця, дослідника,

його підготовку не можна розглядати лиш з ути�

літарної, професійної точки зору. Тому, говорячи

про викладача з новим мисленням, необхідно

знову і знову повернутися до філософського, со�

ціально�морального, професійного, організа�

ційно�структурного й методологічного аспектів

підготовки викладача.

Такий підхід, на наш погляд, значно розши�

рює та доповнює можливості аналізу структури

професійної діяльності педагога в нових умовах

розвитку системи освіти України, дає змогу по�

глянути на педагога не лише як на носія знань,

але й духовних начал, як на людину, що формує

людські душі; такий підхід дає можливість пока�

зати пріоритет гуманізації, гуманітаризації,

інтелекту та фундаменталізації в підготовці пе�

дагогів із новим мисленням.

Розглянемо докладно ці аспекти. Філософсь�

кий аспект дає педагогу підстави бачити перс�

пективу розвитку суспільства і на цій основі бу�

дувати свою професійну діяльність. Такий

підхід до побудови системи освіти педагога у ви�

щому навчальному закладі створює сприятливі

умови для формування майбутнього фахівця

з новим мисленням.

Соціально�моральний аспект пов’язаний з під�

готовкою викладача як творця та носія високих

гуманістичних традицій. Відповідно до гумані�

зації освіти, перспектив її розвитку, висувають�

ся нові завдання у діяльності педагога з новим

мисленням.

Професійний аспект визначає відповідність

викладача сучасним науковому та педагогічно�

му рівням, які необхідні для власної компетент�

но�інтелектуальної діяльності в навчальному

закладі.

Методологічний аспект розкриває мету, зав�

дання й методологію діяльності педагога, що

базується на прогресивній концепції вищої

освіти, на засвоєнні новітніх технологій навчан�

ня, що мають місце у вітчизняній та зарубіжній

практиці викладання. 

Організаційно�структурний аспект полягає

в розробленні найбільш результативних форм

науково�педагогічної діяльності. Зокрема, це

стосується критичного аналізу підготовки до

професійної, самостійної науково�педагогічної

діяльності в системі неперервної освіти.

Таким чином, аспектний аналіз педагогічної

діяльності надає можливість оцінити структуру

педагогічної діяльності з оновленої точки зору,

побачити перспективи розвитку вимог до дано�

го виду діяльності, переваги тих чи інших вимог

і положень стосовно фундаменталізації, гума�

нізації, інтелектуалізації, наукового підходу до

викладача.

Цікавим, на наш погляд, є розгляд цієї про�

блеми В. М. Вергасовим, що суттєво розширює

спектр підходів до аналізу педагогічної діяль�

ності. Обґрунтовуючи принципи підходу до кіль�

кісних критеріїв оцінювання педагогічної діяль�

ності, вчений, спираючись на фундаментальні
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принципи поділу складного фактора на складові

частини, що запропоновані Р. Кіні та Х. Рай�

фою, поділив педагогічну діяльність на три великі

сфери — навчально�методичну, наукову і суспіль�

но�виховну.

Враховуючи вагомість кожної сфери діяль�

ності педагога, В. М. Вергасов керується запро�

понованими Р. Кіні та Х. Райфою принципами

і намагається в структурі педагогічної діяльності

виділити її провідну, основну ланку [9, с. 87]. 

Підтримуючи ідею В. М. Вергасова про ви�

користання сферного і внутрішньосферного

аналізу структури педагогічної діяльності, яка

вельми наближена за змістом до методу анало�

гій В. А. Козакова, вбачаємо в цьому підході до�

статньо переконливий шлях виявлення в кожній

сфері діяльності педагога рівнів ієрархії для різ�

них факторів, що впливають на кожну сферу

діяльності, враховуючи розроблені автором «ваго�

мі коефіцієнти». У своїй монографії В. М. Вер�

гасов, використовуючи авторський підхід, на

підставі виведених ним формул стверджує, що

наукова сфера діяльності у структурі професійної

діяльності сучасного педагога суттєво визначає

її ефективність. Водночас ефективність педаго�

гічної діяльності автор ставить у залежність від

повноти задоволеності педагога кожною сфе�

рою діяльності, виділяючи «наукову сферу його

діяльності як суттєву».

Педагогічна діяльність у вищому навчально�

му закладі, за М. М. Фіцулою, — це діяльність

спрямована на підготовку висококваліфікова�

ного спеціаліста, здатного знайти своє місце на

ринку праці, активно включитись у політичну,

суспільну, культурну та інші сфери життя су�

спільства [11, с. 45].

Відповідно викладач вищої школи має від�

повідати ширшим вимогам, які передбачають,

на думку А. І. Кузьмінського, сформованість

різних видів компетентності, а саме: професій�

ної, педагогічної, соціально�економічної, ко�

мунікативної [4, с. 137].

Компонентами структури педагогічної діяль�

ності, за Н. В. Кузьміною та З. Ф. Єсарєвою, є, як

вже зазначалося, гностичний, конструктивний,

організаторський і комунікативний. Спробуємо

розкрити їх, враховуючи специфіку педаго�

гічної діяльності у вищій школі, яка передбачає

навчальну (викладацьку), виховну, методичну

та науково�дослідницьку роботу, оскільки, як вка�

зують С. Д. Рєзнік та О. А. Вдовіна, в процесі

науково�педагогічної діяльності викладач вирі�

шує завдання навчання, виховання та розвитку

студентів, що й визначає основні функції діяль�

ності педагога вищої школи [8, с. 11].

Гностичний компонент передбачає систему

знань і вмінь викладача, які спрямовані насампе�

ред на реалізацію пізнавальної діяльності, що

є основою його професійної діяльності. Зокрема,

означений компонент пронизує дослідницьку

діяльність викладача, оскільки спрямований на

діагностування, аналіз, самоаналіз результатів

власної педагогічної діяльності, навчально�ви�

ховного процесу, рівня навчальних досягнень

студентів. Цей компонент є стрижнем усіх ін�

ших компонентів, оскільки впливає на рівень

творчості при здійсненні викладачем усієї педа�

гогічної діяльності.

Конструктивний компонент педагогічної ді�

яльності викладача вищої школи забезпечує ре�

алізацію таких важливих завдань у діяльності

педагога, як структурування курсів, які він читає,

добір конкретного навчального матеріалу до теми,

вибір методів, форм, прийомів, які є найефектив�

нішими для конкретної ситуації, планування

навчальної, виховної та дослідницької роботи.

Організаторський компонент слугує упоряд�

куванню, самоорганізації власної педагогічної

діяльності, процесу навчання та виховання сту�

дентів. Наявність організаторських здібностей

дає змогу вести успішну, ініціативну, повно�

цінну діяльність, яка переважно дає позитивні

результати. Цікавим є факт, що організаторські

здібності, на відміну від гностичних і конструк�

тивних, з віком знижуються. Відповідно доціль�

ним, на нашу думку, є залучення молодих педаго�

гів�науковців до педагогічної діяльності у вищих

навчальних закладах.

Комунікативний компонент є важливим при

здійсненні різних видів педагогічної діяльності

викладача вищої школи, адже від рівня комуніка�

тивності, стилю спілкування залежить легкість

встановлення контактів зі студентами, виклада�

чами�колегами, адміністрацією. Комунікативні

здібності викладача допомагають не лише у пере�

дачі навчальної інформації студентам, а й акти�

візації їхньої навчально�пізнавальної діяльнос�

ті, налагодженні наукових контактів з іншими

науковцями, а також у викладенні різних науко�

вих положень, поглядів, думок з досліджуваної

наукової проблеми у власних публікаціях.

Діяльність викладача вищого навчального

закладу включає декілька рівносильних складо�

вих — це викладацька (навчальна), виховна, на�

уково�методична діяльність.

Розглянемо окремо кожну з них. 

Під викладанням більшість учених розумі�

ють діяльність педагога в процесі навчання, що

полягає в постановці перед тими, хто навчаєть�

ся, пізнавального завдання, повідомленні нових

знань, організації спостережень, лабораторних

і практичних занять, керівництві роботою сту�

дентів із самостійного засвоєння знань, у пере�

вірці якості знань, умінь і навичок. 

197

Р
о

зд
іл

 V
ІІ 

«О
С

В
ІТ

Н
І

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГІ

Ї»



Процес викладання на сучасному етапі змі�

нив своє значення. Це пояснюється тим, що ко�

лись під викладанням розуміли передачу інфор�

мації від педагога до студента, де викладач

відігравав функцію інформатора. Сьогодні від

процесу викладання вимагають взаємодії, спів�

праці, співробітництва між педагогом і тим, хто

навчається, що, в свою чергу, висуває перед пе�

дагогом завдання використання нових форм, ме�

тодів, прийомів активізації навчально�пізна�

вальної діяльності студентів.

Не менш важливою і складною частиною пе�

дагогічної діяльності є виховна робота викладача,

яка вимагає добір змісту з урахуванням вимог

суспільства до рівня вихованості молодих людей

та студентського колективу. Для реалізації

змісту виховання педагог зобов’язаний володіти

вміннями добирати форми, методи, прийоми

виховної роботи, що імпонували б тим, кого ви�

ховують. Такий вид діяльності реалізується при

виконанні обов’язків куратора студентської

академічної групи, а також при викладанні на�

вчальних дисциплін і при проведенні індивіду�

альної роботи зі студентами.

Оскільки всі вчені сходяться на думці, що

будь�який педагог зобов’язаний працювати на

творчому рівні, враховуючи вікові й індивідуальні

особливості студентів, прогнозуючи й аналізую�

чи результати їхньої навчально�пізнавальної

діяльності та власної педагогічної діяльності, то

одним із видів роботи педагога є постійне до�

слідження педагогічного процесу, його елементів

і компонентів, що є основою науково�методич�

ної роботи. Крім названих видів роботи, науко�

во�методична діяльність передбачає дослідження

наукової проблеми з дисертаційної теми, видан�

ня науково�методичної продукції.

Висновки. На підставі здійсненого аналізу пе�

дагогічної діяльності можна стверджувати, що:

– педагогічна діяльність викладача вищої

школи — це особливий вид діяльності, об’єктом

якої є людина з притаманними їй якостями. Ос�

новна особливість, що вирізняє її з�поміж інших

видів діяльності, полягає в тому, що вона фор�

мує інші види діяльності та спрямована на фор�

мування професійних знань, умінь і навичок май�

бутніх фахівців;

– педагогічна діяльність викладача вищої

школи — це розумова, творча діяльність, яка

постійно розвивається; вона персоніфікована

й високо відповідальна, оскільки від рівня ква�

ліфікації фахівців залежить розвиток економіки

та народного господарства держави; вона чинить

велике нервове навантаження на особистість,

яка бере в ній участь;

– педагогічна діяльність викладача вищої

школи — це розв’язання нескінченної кількості

педагогічних завдань, кожна з яких передбачає

усвідомлення кінцевої мети діяльності, способів

її досягнення шляхом розв’язання багатьох

стратегічних і тактичних завдань професійного

навчання, виховання та розвитку, які співвідно�

сяться між собою і розв’язуються впродовж на�

вчальної та позанавчальної діяльності студентів;

– професійна діяльність педагога вищої шко�

ли включає цілу низку компонентів, які вимага�

ють від нього певних визначених знань, умінь

і навичок для стимулювання пізнавального інте�

ресу студентів і лише творчий підхід надає мож�

ливість реалізувати вміння для найвищого рівня

їх розвитку.

Цілісний підхід до реалізації всіх компонен�

тів надасть можливість наблизити педагогічну

діяльність викладача до такої, що розвивається,

а це сприятиме формуванню педагога�дослідни�

ка, педагога�майстра.
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У статті розглядається питання організації
самостійної роботи згідно з вимоамиг кредитно!
модульної системи навчання. Показано, що саме
програма наскрізної самостійної роботи в різних
видах діяльності стимулює студентів до систе!
матичної праці протягом семестру, навчального
року та періоду професійного навчання.

Ключові слова: кредитно�модульна система

навчання, наскрізна самостійна робота, самос�

тійно�дослідницька діяльність, індивідуальні та

колективні навчально�дослідні завдання.

В статье раскрыты основные тенденции исполь!
зования самостоятельной работы в практике ра!
боты высших учебных заведений соответственно
требованиям кредитно!модульной системы обу!
чения. Показано, что именно разнообразные формы
самостоятельной работы стимулируют студен!
тов к систематическому труду на протяжении
семестра, учебного года и всего периода обучения. 

Ключевые слова: кредитно�модульная систе�

ма обучения, прогностическая самостоятельная

работа, самостоятельно�исследовательская ра�

бота, индивидуальные и коллективные учебно�

исследовательские задания.

The article deals with the main functions of self!
work in higher educational establishments according to
the credit!module system of teaching. It is shown that
the various forms of independent work stimulate stu!
dents to the systematic activities during the semester,
school year and all period of learning. 

Key words: the credit�module system of teaching,

prognostic self�work, self�research activity, individual

and joint educational and research tasks.

Постановка проблеми. Згідно з кредитно�мо�

дульною системою, здатність до самостійного на�

вчання є обов’язковою складовою загальної ком�

петенції студента. Проблема формування навичок

до самостійної роботи в умовах особистісно орі�

єнтованого навчання є актуальною і ключовою

у стратегічних напрямах якісної системи підго�

товки педагогічних кадрів. Оскільки «…навчан�

ня після виходу на ринок праці у країнах, які

прискорено добудовують в себе інформаційне

суспільство, стрімко перетворюється з факуль�

тативного на ультимативне … серед завдань пер�

винної освіти з’явилося нове — надати навички

та сформувати потребу самостійно розшукувати

та сприймати інформацію, тобто стати спромож�

ним до довготривалого навчання (Life�long

Learning)» [6, с. 5]. Загальновизнаною є думка,

відповідно до якої самостійна робота є одним із

головних резервів і чинників підвищення ефек�

тивності підготовки фахівців. Вчені вказують на

необхідність підвищення ефективності проведен�

ня самостійної роботи, як такої, що законодавчо

становить не менше 30% навчального часу сту�

дента і на початок XXI ст., будучи основною

формою отримання знань, є «альфою» і «омегою»

найпередовішої сучасної технології — особис�

тісної орієнтації освіти на суб’єкт учіння [7]. Саме

тому пошук і розроблення нових педагогічних

концепцій, в межах яких можливі нові вирішен�

ня з організації самостійної роботи майбутніх

педагогів, є надзвичайно важливою й актуальною

теоретичною та практичною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теорії

і практиці вищої освіти накопичений значний

досвід, який може стати підгрунтям для удоско�

налення самостійної роботи майбутніх педагогів,

а саме розглянуто теоретико�методологічні осно�

ви організації самостійної роботи в системі підго�

товки педагога в умовах університетської освіти

(А. М. Алексюк, І. М. Бендера, В. І. Бондар,

С. С. Вітвицька, О. В. Глузман, В. А. Козаков,

О. Г. Кучерявий, О. П. Мещаніков, В. Д. Мороз,

О. М. Микитюк, Ю. С. Пімєнова, В. В. Сагарда

та ін.); визначено педагогічні умови підвищення

ефективності організації й управління самостій�

ною роботою студентів (Е. В. Гапон, Л. М. Жу�

равська, Г. М. Романова, М. І. Смирнова,

М. М. Солдатенко, Б. І. Степанишин, І. М. Шим�

ко та ін.); розглянуто самостійну роботу студентів

як засіб удосконалення підготовки майбутнього

педагога (І. П. Бобакова, В. М. Буринський та

ін.); обґрунтовано окремі аспекти організації

самостійної роботи студентів при викладанні

окремих навчальних дисциплін (Е. К. Бортке�

вич, Н. В. Ванжа, В. І. Василів, В. Н. Грішин,

Н. С. Журавська, Н. В. Кардаш, З. С. Кучер,

О. В. Рогова, Н. О. Шишкіна та ін.) тощо.
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Проблемі самостійної роботи у вищій школі

присвячені міжнародні, всеукраїнські, вузівські

та міжвузівські конференції, науково�методичні

семінари, симпозіуми, результати яких відобра�

жені у збірниках наукових праць, матеріалах на�

укових конференцій тощо. Науковці ставлять

проблему необхідності системних досліджень,

спрямованих на вивчення питань щодо надання

оптимальної допомоги студентові на лекціях та

на практичних заняттях в умовах максимального

обмеження тривалості аудиторних занять. Вод�

ночас наголошують, що суть проблеми полягає

в тому, щоб лекції не підмінювали самостійного

опрацювання матеріалу, а ставили студента пе�

ред необхідністю самостійно вчитись. Водночас

слід зазначити, що наявні на сьогодні психоло�

го�педагогічні дослідження неповною мірою

відображають всю багатоплановість проблеми

з організації самостійної роботи майбутніх учи�

телів в умовах трансформації вищої освіти та

входження її у світову освітню систему.

Актуальність окресленої проблеми, її недос�

татня розробленість у педагогічній теорії та

практиці зумовили визначити цілі статті, а саме:
розглянути організацію самостійної роботи сту�

дентів у вищих навчальних закладах в умовах

кредитно�модульної системи навчання. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Пе�

редусім слід зауважити, що специфіка складової

всіх сучасних інструктивно�методичних доку�

ментів для вищої школи про самостійну роботу

як основну форму здобуття знань залишається

декларативною. У Положенні про організацію

навчального процесу у вищих навчальних закла�

дах самостійна робота визначається як основ�

ний засіб оволодіння програмним матеріалом

у час, вільний від обов’язкових аудиторних за�

нять [3, 10]. Однак організацію самостійної робо�

ти, з огляду на її специфіку, зміст, різні види, ме�

тодично розроблено ще недостатньо. Основною

причиною є відсутність нормативної й організа�

ційно�методичної бази для проведення студента�

ми самостійної роботи з урахуванням специфі�

ки напряму підготовки фахівців, наскрізності та

прогностичності її організації на різних освітньо�

кваліфікаційних рівнях у системі безперервної

освіти. Власне тому вчені стверджують, що по�

шук нових форм активізації самостійної роботи

на спеціальностях педагогічного напряму зага�

лом і деталізація для окремих дисциплін є реаль�

ною необхідністю [4; 5; 8; 12; 13]. 

Кредитно�модульна система організації на�

вчального процесу (надалі — КМСОНП) спря�

мована на реалізацію положень Концепції роз�

витку педагогічної освіти в Україні. Основним її

завданням є управління самостійною роботою

студентів, формування спонукальних мотивів

учіння, постановка цілей і завдань навчальної та

наукової діяльності, їх організація та контроль

за результатами [8, с. 48]. На виконання першо�

чергових завдань, що випливають із вищеозна�

ченого, рішенням колегії від 24.03.2005 р. вищі

навчальні заклади зобов’язано запровадити

КМСОНП з 2005/06 н. р. для студентів всіх напря�

мів і спеціальностей підготовки (Наказ МОН Ук�

раїни від 30.12.2005 р. № 774). Однак поряд із по�

зитивними моментами впровадження КМСОНП

у систему підготовки фахівців організація са�

мостійної роботи і за цією системою поставила

більше запитань, ніж визначила відповідей.

Згідно з новими освітніми стандартами, знач�

но підвищується роль самостійної роботи студен�

тів, її організації і контролю. Більшість науковців

і практиків стверджують про необхідність адап�

тації організації самостійної роботи до сучасних

технологій навчання і визначають різні форми

самостійної роботи студентів за кредитно�мо�

дульної системи навчання. Досягнути означеної

мети можливо за умов впровадження особистісно

орієнтованих технологій навчання, забезпечення

ґрунтовної мотивації студентів, створення мате�

ріально�методичного забезпечення та розроблен�

ня раціональних механізмів наскрізного прог�

рамування й прогнозування самостійної роботи

під час професійного становлення фахівця від

виконання індивідуального навчально�дослідно�

го завдання до виконання курсової та дипломної

робіт. При цьому потрібно враховувати особли�

вості освітньо�кваліфікаційних характеристик та

освітньо�професійних програм підготовки всіх

суб’єктів навчального процесу від молодшого спе�

ціаліста до магістра в системі ступеневої освіти.

Одним із факторів, що визначають суть і пе�

реваги КМСОНП, порівняно з чинними систе�

мами організації навчального процесу, є значна

активізація самостійної роботи студентів. Відпо�

відно до Положення про організацію навчально�

го процесу в кредитно�модульній системі підго�

товки фахівців, одним із завдань є забезпечення

можливості навчання студента за індивідуальною

варіативною частиною освітньо�професійної

програми, що сформована на підставі вимог за�

мовників і побажань студента і сприяє його са�

морозвитку та, відповідно, підготовці до життя

у вільному демократичному суспільстві. Важли�

вий аспект запровадження кредитної системи

накопичення — можливість враховувати всі

досягнення студента, а не тільки навчальне на�

вантаження, наприклад, участь у наукових дослі�

дженнях, конференціях, предметних олімпіадах

тощо. Сутність кредитно�модульної системи

навчання вимагає перенесення акценту на самос�

тійну роботу студентів над навчальним матеріа�

лом, в якій криється потужний резерв суттєвого
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підвищення рівня якості й ефективності навчаль�

ного процесу, що є основним завданням сучасної

освіти. Переваги кредитно�модульної системи

полягають у побудові навчального процесу на но�

вих принципах, що базуються на розпізнаванні

робочих програм, мобільності суб’єктів навчаль�

ного процесу та гнучкості її складових — моду�

лей, оперативному, незалежному від людського

фактора контролю знань [1; 2; 4; 5; 8; 11].

Слід зауважити, що широке впровадження са�

мостійної роботи у практику вищих навчальних

закладів проходить дуже повільно. Безперечно,

одна із причин цього — надзвичайна складність

технології організації самостійної роботи студен�

тів, що потребує великого терпіння і часу. Інша

причина — несформованість у студентів навчаль�

них умінь і навичок. Як свідчать результати сучас�

них дисертаційних досліджень (І. М. Бендера,

Г. О. Гнитецька, Л. М. Журавська, В. А. Козаков,

М. М. Солдатенко та ін.) і власний педагогічний

досвід, сучасному студенту важко самому ви�

значати мету, виділяти головне і відокремлювати

його від другорядного, проводити порівняльний

аналіз викладених фактів, поділяти навчальний

матеріал на складові частини та бачити їх взає�

мозв’язок, проводити контроль і самоконтроль

при самостійному вивченні матеріалу.

Важливим також є те, що в умовах кредитно�

модульної технології навчання змінюється функ�

ція викладача в організації навчальної та науко�

вої діяльності студентів. Методологія процесу

навчання та, відповідно, оцінювання знань сту�

дента в кредитно�модульній системі навчання

полягають у його переорієнтації з лекційно�ін�

формативної на індивідуально�диференційовану,

особистісно орієнтовану форму та на організацію

самоосвіти студента. Творча (евристична), на�

ближена до наукового осмислення й узагаль�

нення робота можлива лише як результат ор�

ганізації самостійного навчання з обов’язковою

нявністю в ній цілепокладання та його досягнен�

ня за допомогою ефективних технологічних схем

самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути

індивідуалізованою з урахуванням рівня творчих

можливостей студента, його навчальних здобут�

ків, інтересів, навчальної активності [8, с. 216].

Розвиток умінь і навичок у студентів працювати

самостійно — важлива складова навчально�ви�

ховного процесу. Навчити студентів самостійно

здобувати знання, вдосконалювати вміння та

навички — основне завдання викладача. Девіз

педагогіки Марії Монтессорі: «Допоможи мені

зробити це самому» — має стати пріоритетом

навчального процесу під час підготовки педа�

гогічних кадрів.

Ми розглядаємо потенційні можливості са�

мостійної роботи, що закладені в її багатогран�

ності, яка акумулює самостійну дослідницьку

діяльність студента, що пронизує всі рівні профе�

сійної підготовки майбутнього педагога. З одного

боку, самостійна робота є формою навчання, за

якої студент засвоює необхідні знання, оволоді�

ває вміннями та навичками, навчається плано�

мірно та систематично працювати, мислити, фор�

мує свій стиль розумової діяльності [4, с. 387].

З іншого боку, самостійна робота студента роз�

глядається як один із ефективних методів під�

вищення пізнавальної активності та інтелекту�

ального розвитку студентів, один із напрямів

індивідуалізації пізнавальної діяльності сту�

дентів. 

Для нашого дослідження цікавими виявилися

наукові підходи І. М. Бендери, який пропонує

обгрунтовану концепцію наскрізної організації

самостійної роботи студентів як універсальну,

котра може бути використана для прикладної

деталізації в інших фахових напрямах і спеціаль�

ностях, де структура освітньо�кваліфікаційної

програми передбачає виконання самостійної

роботи як індивідуальної з різними формами

маломістких завдань із дисциплін та з обсяжними

кваліфікаційними роботами на освітньо�кваліфі�

каційних рівнях. Учений визначає основні чин�

ники успішної самостійної роботи: цілісність

мотиваційного апарату; система навичок самос�

тійної роботи з основними джерелами соціальної

інформації (книги, бібліографічні системи);

уміння орієнтуватися в інформаційному просто�

рі, систематизувати та фіксувати головне; орга�

нізаційні вміння та навички [2, с. 42].

Самостійну роботу у вищому навчальному

закладі ми розглядаємо і як засіб навчання, і як

форму навчально�наукового пізнання. Вона ви�

являється динамічною з великими потенційни�

ми можливостями для креативного розвитку

особистості в процесі її виконання за умов са�

мостійного вибору при варіативності й альтер�

нативності завдань (пізнавальних, навчальних,

наукових, розвивальних тощо), інноваційності та

наявності елементів новизни для нового пізнан�

ня, доступності залежно від рівня пізнавальної

самостійності студента.

Педагогічна ефективність самостійного ви�

вчення студентами програмового матеріалу

залежить від багатьох чинників, а саме: плануван�

ня, керування та контролю. Але, на наш погляд,

основним чинником є наявність чіткої моти�

вації. Створення постійно діючої мотиваційної

атмосфери доводить, що остання, як правило,

повністю спрацьовує в період навчання і, що го�

ловне, розвиває загальносоціальні, навчально�пі�

знавальні, професійні мотиви, закладає в студента

стійкий механізм мотиваційності у вчинках,

в умінні їх знаходити, розставляти пріоритети за
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рейтингом стратегічної чи ситуаційної значу�

щості [1; 4; 5; 11; 12; 13].

Для результативності організації самостійної

роботи майбутніх педагогів та ефективності ви�

користання функції ефективної педагогічної

взаємодії необхідно дотримуватися таких прин�

ципів:

– діалогізації — перетворення «суперпозиції»

викладача і «субординованої» позиції студента

(за термінологією Є. А. Гришиної) на позицію

людей, що співпрацюють, навчаються і вихову�

ються;

– партнерства (В. А. Петровський), згідно

з яким учасники взаємодії, реалізуючи власні

цілі, максимально враховують цілі іншого (його

завдання, інтереси, цінності);

– проблематизації — викладач не виховує сту�

дента, а стимулює його дослідницьку активність,

прагнення до особистісного зростання, створюю�

чи до того ж умови для самостійного виявлення

і постановки пізнавальних завдань і проблем;

– персоналізації — відмова від статусних ролей

і адекватне включення у взаємодію елементів

особистісного досвіду (почуттів, емоцій, пере�

живань, вчинків, дій);

– індивідуалізації педагогічної взаємодії —

прояв і становлення в кожному студентові своє�

рідних елементів потенційних можливостей [13].

Розглянемо наскрізну програмну організації

самостійної роботи під час викладання навчаль�

ного курсу «Психологічна служба у закладах

освіти» для студентів вищих навчальних за�

кладів, напрям підготовки 0101 Педагогічна

освіта 7.010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація —

Практичний психолог у закладах освіти. В основу

структури і змісту навчального курсу покладені

концептуальні підходи, спрямовані передусім

на індивідуальну роботу із студентом з метою

максимального виявлення креативних здібнос�

тей та умов розвитку, формування здорового

способу життя, подолання кризових життєвих

ситуацій та формування його професійної ком�

петентності [1].

Орієнтовні плани навчальних занять розпо�

діляються на три змістові модулі за кредитно�

модульною системою організації навчального

процесу. Для ефективності використання бю�

джету часу студента під час виконання самос�

тійної роботи до кожної теми змістового модуля

додається список основної та рекомендованої

літератури. З метою професійного спрямування

вивчення студентами навчального курсу, на базі

наскрізної програми організації самостійної ро�

боти студентів у навчальній, науковій, виховній

та практичній діяльності майбутнього педагога,

до кожної теми розроблені завдання для самос�

тійної роботи, навчально�пізнавальні завдання,

види та тематика індивідуальних навчально�пі�

знавальних завдань, варіативні завдання для ви�

конання науково�дослідної роботи. Активному

засвоєнню програмового матеріалу сприяють

запропоновані у структурно�логічному взаємо�

зв’язку, таблиці, схеми, моделі. З метою розвитку

пізнавальної самостійності студентів до кожного

змістового модуля пропонуються для розв’язан�

ня кросворди, пізнавальні та психологічні ситу�

ації, методичні диктанти. 

Наприклад, до першого змістового модуля

«Практична психологія як галузь професійної ді�

яльності» пропонується такий програмовий ма!
теріал:

1. Визначено завдання для самостійного вив�

чення й осмислення:

Прочитайте та проаналізуйте із книги Т. М. Ти�

таренко «Життєвий світ особистості: у межах і за

межами буденності» наступні теми і складіть ано�

тацію, тези, есе (на вибір).

• Життєвий світ у сучасному людинознавстві.

• Новітні погляди на категорію «життєвий

світ».

• Вікова динаміка особистісних дисгармоній. 

2. Запропоновано завдання для вивчення

першоджерел:

• Розгляньте систему моделей психологічної

служби та визначте основні обєкти психологіч�

ної допомоги (Технології роботи організаційних

психологів: навч. посіб. для студентів вищ. навч.

закл. та слухачів ін�тів післядипломної освіти /

за наук. ред. Л. М. Карамушки. — К. : Фірма

«Інкос», 2005. — С. 38–44).

• Дайте характеристику інтегральних ком�

понентів психологічної служби системи освіти:

наукового, прикладного, практичного, організа�

ційного (Практическая психология образования:

учеб. пособ.; 4�е изд. / под ред. И. В. Дуброви�

ной. — СПб. : Питер, 2007. — С. 31–33).

• Проаналізуйте статтю та визначте наукові

підходи до проблеми культури особистості та

стимулювання її розвитку (Г. О. Балл. Категорія

культури: психолого�педагогічний аспект //

Практична психологія і соціальна робота. —

2007. — № 2. — С. 1–2).

• Визначте сучасні проблеми психічного

здоров’я молоді та обгрунтуйте їх актуальність

(Толстограєва О. Ю., Лукашенко М. В. Акту�

альні питання психічного здоров’я молоді в умо�

вах сьогодення // Практична психологія і со�

ціальна робота. — 2007. — № 8. — С. 1–3).

• Сформулюйте пріоритетні напрями діяль�

ності психологічної служби у вищому навчаль�

ному закладі (Удовенко М. В. Психологічне

супроводження розвитку особистості в системі

безперервної освіти // Практична психологія і со�

ціальна робота. — 2003. — № 8. — С. 75–76).
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• Охарактеризуйте ознаки психологічного

здоров’я та особистісної зрілості (Завгородня

О. В. Проблема психологічного здоров’я: спроба

теоретичного аналізу // Практична психологія

і соціальна робота. — 2007. — № 1. — С. 55–60).

3. Визначено завдання для конспектування:

• Загальна декларація прав людини (Панок В.,

Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. Основи прак�

тичної психології. — К. : Либідь, 2001. —

С. 496–501).

• Декларація прав дитини (Панок В., Тита�

ренко Т., Чепелєва Н. та ін. Основи практичної

психології. — К. : Либідь, 2001. — С. 502–504).

• Наказ Міністерства освіти і науки України

«Про затвердження Типового положення про

центри практичної психології та соціальної ро�

боти» // Практична психологія і соціальна ро�

бота. — 2000. — № 6. — С. 40–43.

• Цушко І. І. Структура управління психо�

логічною службою освіти // Практична психо�

логія і соціальна робота. — 2000. — № 6. — С. 40.

4. Запропоновано такі креативні завдання для

самопізнання та самореалізації майбутнього пе�

дагога:

Напишіть твір�роздум на тему (на вибір):

• Моя майбутня професія — практикуючий

психолог.

• Що для мене означає бути успішним прак�

тикуючим психологом?

• Мій перший робочий день в освітній уста�

нові.

5. Визначено індивідуальні навчально�дослід�

ні завдання:

• підготуйте біг�борд на тему «Дитина та її

права»;

• напишіть мінілекцію на тему; 

• виступіть на науково�практичній конфе�

ренції «Становлення психологічної служби

в освітніх закладах: вимога сьогодення».

6. Запропоновано варіативну та різнорівневу

тематику ІНДЗ (за кількістю студентів в акаде�

мічній групі). 

7. Навчально�пізнавальні завдання для індиві�

дуальної, парної, групової, колективної взаємодії.

� Індивідуальні рефлексивні завдання (з по�

дальшим обговоренням у групі):

• З яких психологічних проблем я б звернув�

ся(лася) за допомогою до практичного психо�

лога? 

• Складіть перелік основних психологічних

проблем, з якими, на Вашу думку, практикую�

чий психолог найчастіше стикається у повсяк�

денній діяльності.

� Робота у группах. Міжусобиці (з наступ�

ним обговоренням у групі).

Національна соціально�психологічна служба

об’єднує державні органи й організації, що ви�

конують практичні роботи у галузі соціальної

педагогіки, прикладної соціології та психології.

Як зазначає В. Панок, НСПС є основою загаль�

нодержавної системи охорони психічного здо�

ров’я населення України. Здійсніть порівняльний

аналіз схем «Структура національної системи

психологічної служби» і «Структура психологіч�

ної служби в системі освіти». 

• Визначте спільні три рівні, на яких побудо�

вані означені структури.

• Назвіть основні завдання та напрями робо�

ти соціально�психологічної служби.

• Чим відрізняється соціально�психологічна

служба від асоціації психологів?

� Робота в парах. Діади (з наступним пред�

ставленням аргументованої відповіді групі). Дай�

те визначення наступних категорій практичної

психології та обґрунтуйте спільні та відмінні ха�

рактеристики конкретними прикладами.

Практична психологія — це…; Психологічна

проблема — це…; Життєва ситуація особистості —

це…; Під життєвою перспективою особистості

розуміють — це…; Доля — це…; Життєвий

мінімум — це…; Життєвий проект — це…;

Життєве самовизначення — це…; Життєвий

шлях особистості — це…; Типи долі — це…; Со�

ціальна активність особистості — це… . 

� Мозковий штурм, що проводиться між гру�

пами. Використання методики незавершених

речень (з наступним груповим обговоренням):

Єдина інформаційна система психологічної

служби — це…; Національна соціально�психо�

логічна служба — це…; Структура психологічної

служби — це…; Завдання психологічної служби —

це…; Практична психологія — це…; Психологія

наукова — це…; Клієнт психологічної служби —

це…; Центри психологічної служби — це…;

Управління психологічною службою — це…;

Психологічна служба — це… .

� Робота в малих групах і групова дискусія.
Порівняйте парапсихологію з науковою,

практичною і побутовою психологією (Панок В.,

Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. Основи прак�

тичної психології. — К. : Либідь, 2001. — С. 30). 

� Індивідуальне рефлексивне завдання (з по�

дальшим обговоренням у групі). Як Ви проек�

туєте свою майбутню професію практичного

психолога у створенні сприятливого для розвит�

ку дитини психологічного клімату (в дитячому

садку, інтернаті, школі, тощо):

– для організації продуктивного спілкування

з дорослими та ровесниками?

– для кожної дитини на всіх етапах онтоге�

незу ситуацій успіху в тій діяльності, яка є для

неї особистісно значущою?

8. Робота над визначеннями (індивідуально):

психічне здоров’я, психологічне здоров’я, криза,
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критичний вік, критичний період, переломний

вік, перехідний вік, сензитивний вік. (Психоло�

гічна енциклопедія / авт.�упоряд. О. М. Степа�

нов. — К. : Академвидав, 2006. — 424 с.).

• Робота в парах. Діади. Робота над терміна�

ми. Здійсніть порівняльний аналіз термінів

«психічне здоров’я» і «психологічне здоров’я»

в «Енциклопедичному словнику медичних тер�

мінів», «Короткому словнику по соціології» та

«Психологічній енциклопедії». Проаналізуйте

взаємозв’язок мети та завдань психологічної

служби в системі освіти, визначених І. В. Дуб�

ровіною.

• Робота у творчих групах (з наступним об�

говоренням у групі). Оскільки організаційною

формою практичної психології є психологічна

служба, проаналізуйте визначення моделі пси�

хологічної служби в контексті реалізації завдань

із управління. Л. М. Карамушка: «Модель пси�

хологічної служби слід розуміти як систему теоре�

тико�методичних, організаційних та естетичних

принципів, технологій, методів і форм надання

психологічної допомоги, яка визначає специфі�

ку діяльності практичних психологів у конкрет�

ній соціальній сфері». 

• Індивідуальне креативне завдання (Розв’я�

жіть кросворд № 1 та визначте ключове слово

теми із посібника: Бенера В. Є. Психологічна

служба в закладах освіти. Практикум: навч.

посіб. для вищих навчальних закладів. — Тер�

нопіль : ВАТ «ТВПК Збруч», 2008. — С. 15–17).

9. Запропоновано завдання з науково�дослід�

ної роботи. (Розов В. І. Адаптивні антистресові

психотехнології: навч. посіб. — К. : Кондор,

2005. — 278 с.). Провести мікродослідження (на

вибір):

– на основі опитувальника Дж. Холланда ви�

значте до якого типу особистості Ви належите; 

– проведіть напівпроективне анкетування

у формі незавершених речень для дослідження

самовизначення практичного психолога систе�

ми освіти;

– використайте тест Айзенка, за співвідно�

шенням показників екстра�інтроверсії та ней�

ротизму визначте класичний тип темпераменту.

Висновки. По!перше. Вивчення сучасного

вітчизняного досвіду організації самостійної

роботи вищих навчальних закладів свідчить про

практичну відсутність законодавчої бази, норма�

тивних документів, науково�методичних матеріа�

лів з організації наскрізної самостійної роботи

майбутніх педагогів. По!друге. Практика органі�

зації самостійної роботи студентів у вищій школі

відповідно до європейських освітніх стандартів

вимагає розроблення та впровадження підруч�

ників, навчальних посібників нового покоління

для реалізації потенційних можливостей кожної

молодої людини, її навчання, самоосвіти та са�

мовдосконалення впродовж життя.

Виходячи з аналізу теоретико�методологічних

засад досліджуваного феномену, власного педаго�

гічного досвіду з упровадження програми наскріз�

ної організації самостійної роботи, ми робимо

висновок, що лиш планомірний, прогностичний

та інтегрований підхід до організації, проведення,

керівництва та управління самостійною роботою

студентів, відповідно до освітньо�професійної

програми підготовки майбутнього педагога,

сприятиме цілісному підходу до досліджуваного

феномену та забезпечення прогнозованого ре�

зультату. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо

в удосконаленні й упровадженні наскрізної про�

грами самостійної роботи студентів в сучасному

вищому педагогічному навчальному закладі. 
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У статті розглядається підхід самоорганізації
у впровадженні навчальної технології підготовки
спеціалістів соціономічних професій. Він забезпечу!
ється такими принципами, як ієрархія цілей, під!
порядкування параметрам порядку, варіативності,
саморегуляції та доповненості. Розкривається
зміст і значення принципів для реалізації технології
у навчальному процесі вищого навчального закладу. 

Ключові слова: принципи впровадження ін�

новаційної навчальної технології, соціономічні

професії.

В статье рассматривается подход самоорга!
низации во внедрении учебной технологии подготов!
ки специалистов социономических профессий. Он
обеспечивается такими принципами, как иерар!
хия целей, подчинение параметрам порядка, вари!
ативности, саморегуляции и дополнительности.
Раскрывается содержание и значение принципов для
реализации технологии в учебном процессе вуза. 

Ключевые слова: принципы внедрения инно�

вационной технологии, социономические про�

фессии.

The article analyzes the approach towards the self!
organization in implementation of socionomy specialists
training educational technology. It is ensured by such
principles as aims hierarchy, subordination to order
parameters, variation, self!regulation and comple!
mentarity. The content and importance of principles for
technology implementation into the higher educational
establishment training process are stated in the article. 

Key words: рrinciples of іmplementation  іnno�

vative technology, socionomy specialists.

Актуальність. Впровадження інноваційних

технологій у вищому навчальному закладі про�

диктовано вимогою, спрямованою на поліп�

шення якості професійної підготовки майбутніх

спеціалістів. Підхід та принципи впровадження

інноваційної технології визначають стратегію її

застосування у практиці навчального процесу.

З огляду на це, актуальною є проблема знахо�

дження та розробки підходу і принципів до впро�

вадження інноваційної технології навчання спе�

ціалістів соціономічних професій для фахової

освіти, орієнтованої на якісну компетентнісну

підготовку фахівців. Цьому напряму приділя�

лась увага дослідниками О. В. Єльніковою,

Д. В. Чернілєвського [2; 5] та ін.

Мета статті — обґрунтування підходу і прин�

ципів упровадження навчальної технології у на�

вчальний процес підготовки спеціалістів соціо�

номічних професій. 

Виклад основного матеріалу. Визначення і про�

ектування підходу та принципів упровадження

інноваційної технології, передбачають передусім

аналіз існуючих тенденцій підготовки спеціаліс�

тів соціономічних професій у вищій школі, що

виявляються у цілях, задачах, формах, змісті,

результатах професійної освіти. Вони є як пози�

тивні, так і негативні. Впровадження інно�

ваційної технології передбачає вплив на такі

тенденції, підсилюючи чи пригнічуючи їх пози�

тивні або негативні прояви у навчальному про�

цесі. Розглянемо декілька найбільш характерних

тенденцій, властивих професійній підготовці

фахівців.

Сутність першої тенденції, що виявляється

у розірваності між теоретичними та практич�
ними знаннями, є результатом застосування прин�

ципу фундаментальності підготовки спеціаліс�

тів у вищому навчальному закладі. Сам по собі

цей принцип необхідний для вищої освіти, адже

він виконує кілька важливих функцій як у підго�

товці спеціалістів, так і в розвитку наукових шкіл.

Фундаментальність змісту підготовки виявля�

ється у відповідному навчальному змісті, який

включає складові: філософсько�методологічну та

професійно�орієнтовану теоретичну. Вони разом

утворюють теоретичну базу знань у професійній

підготовці майбутніх спеціалістів. Ці знання ма�

ють проектуватись у практико�орієнтований

зміст. Але ці складові навчального змісту вна�

слідок застосування традиційного дисциплінар�

ного підходу диференціювались, втративши

внутрішні змістові зв’язки. Це призвело до того,

що спеціаліст може володіти величезними маси�

вами інтелектуальної інформації, але при цьому

не вміти їх застосовувати. Отже, така розірваність

між теоретичними та практичними знаннями
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сприяла лише кількісному накопиченню нав�

чальної інформації, яка, до того ж, часто не струк�

турована належним чином для її розуміння. 

Наступна тенденція пов’язана з порушенням

збалансованості між філософсько�методо�

логічною, професійно�теоретичною і практико�

орієнтованою складовими навчального змісту.

Тут відмічаються два варіанти такого порушення.

У першому варіанті основний обсяг підготовки

майбутніх спеціалістів зосереджений на остан�

ній складовій. Це призводить до поверховості

їхньої підготовки. У другому варіанті, навпаки,

перевага віддається філософсько�методологічній

і професійно�теоретичній складовим навчаль�

ного змісту. Тоді відбувається не тільки розрив

між теоретичними і практичними знаннями,

а й збіднення практичної сторони підготовки

майбутніх сеціалістів.

Обидва ці наслідки є негативними для якості

підготовки спеціалістів. Відтак виникає потреба

в обґрунтуванні принципів інноваційної техно�

логії, які б запобігали розвитку цієї негативної

тенденції та забезпечували природне поєднання

фундаментального та практико�орієнтованого

змісту підготовки спеціалістів.  

Ще одна тенденція, яка вже стала традиційною

для професійної підготовки — це «лінійність»
викладання. Кожен із викладачів проектує свою

дисципліну в межах дисциплінарного навчаль�

ного змісту, не визначаючи при цьому зв’язків

з іншими навчальними дисциплінами, як по го�

ризонталі навчального процесу (на одному

курсі), так і по вертикалі (від першого до остан�

нього курсу). А якщо ж такі зв’язки і виявляють�

ся, то почасту вони носять декларативний ха�

рактер. Виходить, скільки дисциплін, стільки

паралелей у змісті навчання мають засвоїти сту�

денти. Отже, в системі підготовки існує стільки

її елементів, скільки дисциплін. 

Для подолання схарактеризованих негатив�

них тенденцій, як виявилось, не потрібні надзу�

силля в побудові «містків» між теоретичними

і практичними знаннями, не потрібна реорга�

нізація навчальної системи, планів тощо, інтег�

ративні курси навчальних дисциплін та інші

речі, які потребують  витрат часу й енергії для

виявлення зв’язків, встановлення між ними

значень і порядків. Адже будь�яке насилля над

природою, як відомо, дає протилежний ефект.

Визначаючи принципи для впровадження

технології підготовки спеціалістів соціономічних

тенденцій, ми виходили із розуміння того, що

освіта є частиною соціальної системи. Це озна�

чає, що вона належить до відкритої, складної та

нелінійної системи. 

Вивченням і визначенням закономірностей

розвитку і функціонування відкритих систем

займається синергетика (в перекладі — спільна

дія) — наука про нелінійні, складні системи.

Принципи синергізму є універсальними для всіх

відкритих складних систем. Вивчаючи закони

і закономірності, що діють у природі, яка є від�

критою та нелінійною системою, вчені дійшли

висновку, що природні процеси здійснюються

на основі самоорганізації, стійкості і відроджен�

ня найрізноманітніших структур живої і нежи�

вої природи [6]. Відкритість системи означає

наявність у ній джерела обміну енергією, інфор�

мацією з навколишнім середовищем. Основ�

ною характеристикою для відкритої системи є її

нестійкість, нерівноважність. Нерівноважність

руйнує замкнену систему, а для відкритої систе�

ми нерівноважність є її рушієм для подальшого

розвитку. При цьому сама в природі система

обирає, що є найбільш сприятливим для її ви�

живання та розвитку (наприклад, процес зміни

пор року). І тому сам факт селекції факторів, що

сприяють постійному руху, отримує надважливе

значення в процесі існування відкритої системи.

Власне, нестійкість, нерівноважність є характе�

ристиками нелінійності системи. Нелінійність

у системі підготовки фахівців може означати:

1) багатоваріативність, що забезпечує фактор

альтернативності шляхів формування профе�

сійних компетентностей; 2) вибір з альтернатив

відповідно до суб’єктивних умов навчального

процесу; 3) темп формування, що змінюється;

4) необоротність процесу формування, якщо

обраний і відбувається певний його шлях; 5) «роз�

ростання» малого фактора (однієї теорії, або її

положення), що сприяє флуктуації (відхиленню),

зміні  напрямку процесу; 6) дискретність шляху

формування професійних компетентностей

(тобто можливий не будь�який шлях формування

професійних компетентностей, а лише той, який

відповідає цілям, формам); 7) нестійкість, неспо�

діваність змін процесів у підготовці, що потребу�

ють швидкої орієнтації; 8) можливість змушених

або спонтанних змін, які впливють на якісні ха�

рактеристики результатів підготовки спеціалістів. 

Навіть при плавних, поступових змінах пара�

метрів нелінійної системи її стан і властивості

можуть кардинально змінюватись стрибками

і стохастично. Нестійкість нелінійної відкритої

системи можна розуміти: 1) як ситуацію вибору

в момент біфуркації (розгалуження, роздвоєн�

ня), коли відкриваються різні шляхи на атрак�

тор (це те, що притягує, близьке до розуміння

мети); 2) чутливість до малих флуктуацій (відхи�

лень). Нестійкість виступає як умова для пості�

йного та динамічного розвитку. Відкрита нелі�

нійна система завжди балансує між стабільним

стійким і нерівноважним рухливим станами,

забезпечуючи тим самим постійну динаміку.
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Якщо нелінійна система отримує стійку рівно�

вагу, вона припиняє свій розвиток. 

На процес самоорганізації впливають пара�

метри порядку, які в природі встановлюються

самою природною системою відповідно до сере�

довища й умов. Будь�яке природне явище є при�

кладом її самоорганізації. Наприклад, пори ро�

ку, де параметром порядку виступає рух Землі

навколо Сонця, а атрактами — кліматичні зони.

У соціальних системах атрактори визначає лю�

дина (це мета, яка розгалужується на дрібніші

цілі), а параметрами порядку виступають

внутрішні умови, характеристики, що сприяють

без зайвих зусиль досягти наміченої мети. Пара�

метри порядку утворюють певні орієнтири

в процесі досягнення мети. З позиції синергети�

ки, параметри порядку виявляють поведінку

частин у складній системі та дають змогу суттє�

во редукувати складність системи. Синергетична

модель, яку розробив Г. Хакен, включає в себе

уявлення про параметри порядку, що діють на

основі принципів підпорядкування та циклічної

причинності. Дослідник доводить, що поведін�

ка елементів системи підпорядкована парамет�

рам порядку. При цьому окремі елементи систе�

ми можуть породжувати параметри порядку, які

надалі визначатимуть поведінку цих елементів.

Отже, параметри порядку визначають організа�

цію і напрямок розвитку складної системи.

У процесі підготовки майбутніх спеціалістів

місію атрактів виконують професійні компе�
тенції для спеціалістів соціономічних професій.

Тобто вони є освітніми цілями. А професійні

компетентності, у такому разі, виявлятимуться

результатом процесу цієї підготовки. 

Формування професійних компетентностей

нами визначається через розв’язання навчальних

професійних задач. Вони відображають предмет

професійної діяльності спеціалістів соціономіч�

них професій — соціальну  взаємодію у суспільст�

ві, яка відбувається на різних соціальних рівнях.

Соціальна взаємодія відображає різні аспекти

проблем у суспільстві, для роботи з якими спе�

ціаліст повинен володіти відповідними компе�

тентностями. Отже, компетентності спеціаліста

соціономічної професії виявлятимуться в умінні

розв’язувати такі проблеми. Вважаємо, що до�

цільно процес їх формування будувати на основі

навчання майбутніх спеціалістів розв’язувати

навчальні професійні задачі, які відображають

характеристики соціальних проблем у конкрет�

ній галузі їхньої майбутньої фахової діяльності. 

Розв’язання професійної задачі спеціалістом

соціономічної професії розпочинається з діаг�
ностики соціальної проблеми, що передбачає

визначення основної, додаткових до основної

та другорядних проблем. 

Далі будується модель ситуації, пов’язаних

з нею проблеми чи проблем. Модель сприяє

формалізації проблеми, встановленню зв’язків

між усіма її елементами та визначенню мети. На

цьому етапі ситуація або проблема трансфор�

мується у задачу. 

Наступний етап пов'язаний із прогнозуванням
розв’язку. Соціономічні задачі, як правило, мають

кілька альтернативних розв’язань однієї про�

блеми і можуть мати різні наслідки розв’язку.

На етапі прогнозування визначаються й аналізу�

ються всі можливі варіанти гіпотез та альтернатив

розв’язання задачі та їх наслідки. Це необхідно

для вибору оптимальної альтернативи відповід�

но до наміченої мети. 

На підставі обраної альтернативи реалізуєть�

ся етап проектування розв’язання задачі. Воно

відображає не тільки послідовність розв’язання

задачі, а й той інструментарій, завдяки якому во�

но відбуватиметься. Результатом проектування

розв’язання задачі є план дій у цьому напрямку

із визначеними засобами для його здійснення. 

Наступним етапом є безпосередні дії, спрямо�

вані на розв’язання задачі. Тобто це технологічний
етап. Він передбачає застосування технологій,

методик, методів для розв’язання задачі й отри�

мання результату, який був визначений як мета

на етапі побудови моделі.

Отримавши результат розв’язання задачі, спе�

ціаліст має проаналізувати і його, і ті наслідки,

що виявилися. Для цього необхідно здійснити

рефлексію процесу розв’язання та своїх профе�

сійних дій. 

Ці етапи характеризують послідовність дій

спеціаліста у розв’язанні професійних задач, і во�

ни виявляються нами як перший параметр по�

рядку для формування професійних компетент�

ностей у майбутніх спеціалістів соціономічних

професій.

Другий параметр порядку утворюють навчальні

професійні задачі. У відповідності до характе�

ристик проблем, з якими працює спеціаліст

соціономічної професії, нами було визначено

вісім типів навчальних професійних задач за та�

кими показниками: проста/складна, статич�

на/динамічна, визначена/невизначена.

Ці два параметри порядку показані нами на

рис. 1. 

Таким чином, перший параметр порядку (АВ)

утримує професійні компетентності: 1) соціаль�

но�діагностичну; 2) соціально�моделюючу; 3) со�

ціально�прогнозуючу; 4) соціально�проектну;

5) соціально�технологічну; 6) рефлексивну;

7) соціально�експертну компетентності; другий

параметр порядку (АС) відображає типологію на�

вчальних професійних задач від простих до склад�

них з урахуванням їх характеристик: 1 — прості,
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статичні, визначені; 2 –прості, статичні, невиз�

начені; 3 — прості,  динамічні, визначені; 4 —

прості, динамічні, невизначені; 5 — складні,

статичні, визначені; 6 — складні, статичні, не�

визначені; 7 — складні, динамічні, визначені;

8 — складні, динамічні, невизначені.

Ці параметри організовують навчальний

зміст, форми, засоби формування професійних

компетентностей.

В             

А С

1        2          3          4          5          6          7          8          

Рис. 1 — Параметри порядку для впровадження технології
підготовки спеціалістів соціономічних професій

З огляду на викладене, нами обраний такий

підхід, як самоорганізація для впровадження тех�

нології підготовки спеціалістів соціономічних

професій, який розкривається через принципи:

1) підпорядкування параметрам порядку; 2) ієрар�

хії цілей (аттракторів); 3) варіативності; 4) само�

регуляції; 5) доповненості.

1. Принцип підпорядкування параметрам по�
рядку. Самоорганізація передбачає організацію

процесу навчання  відповідно до атракторів та

вище визначених параметрів порядку. Залежно

від обраних параметрів порядку навчальна систе�

ма може у відповідному до заданих умов напрямі

розвиватися. При цьому зауважимо, що парамет�

рами порядку не можуть бути будь�які характе�

ристики системи, оскільки відповідно до них

відбувається рух, розвиток системи. Вони вико�

нують у ній керівну функцію. Параметри порядку

спрямовують і керують процесами в системі,

утворюючи її ієрархічну структуру за вертикал�

лю, водночас здійснюючи вплив і на горизон�

таль. Так, якщо параметром порядку виступає

діагностична компетентність, то вона передбачає

розв’язання діагностичних задач усіх восьми ти�

пів. І тоді не є принципово важливим, який зміст

професійної дисципліни розглядається. Він по

відношенню до загального є окремим випад�

ком. Тоді виникає питання, що є параметрами

порядку в навчальних дисциплінах, адже атрак�

тор — наприклад, соціально�діагностична компе�

тенція — занадто глобальний. Соціальна діагнос�

тика охоплює не тільки методи, а й спрямування

її дії — від клієнтських проблем до суспільних,

соціальних. Залежно від дисципліни (загально�

професійна, професійна, вузько спеціалізована),

від її цілей, спрямованості вона має відображати

той рівень соціальної діагностики, який вона

дозволяє, припускає, який відповідає основній

її проблемі чи  проблемам. Скажімо, загальна

діагностика фахових проблем, де завданням

і є визначення належності проблеми до спеціаль�

ності, або конкретна діагностика фахової проб�

леми, де потрібно з’ясувати не тільки до якої ка�

тегорії належить проблема, а й встановити її

окремі, суб’єктивні ознаки, зв’язки з додатко�

вими проблемами, виявити другорядні.

2. Принцип ієрархії цілей. Побудова ієрархії

цілей відповідно до впровадження технології

підготовки спеціалістів соціономічних про�

фесій розпочинається кінцевою метою — фор�

муванням професійних компетентностей. Далі

розпочинається її конкретизація відповідно до

розподілення професійних компетентностей по

навчальних курсах підготовки спеціалістів. На�

приклад, діагностична професійна компетент�

ність і компетентність побудови моделі соціальної

ситуації формуються на 1–2�х курсах навчання

тощо. У свою чергу, кожний курс утримує дис�

ципліни, на змісті якого студентами розв’язу�

ються різні типи навчально�професійних задач

у межах тих компетентностей, які формуються.

Це вимагає від педагога розробити матрицю на�

вчальних цілей, зосереджуючись не на змісті, а на

діяльнісній складовій  професійної підготовки.

3. Принцип варіативності. Цей принцип вклю�

чає можливість реалізації технології відповідно

до варіантів застосування типів задач для фор�

мування професійної компетентності. І це мож�

ливо в межах конкретної дисципліни. Викладач

вирішує: чи він застосовує поступово вісім типів

задач у засвоєнні навчального матеріалу дис�

ципліни, чи розподіляє ці типи відповідно до

логіки викладу навчального матеріалу. Наприк�

лад, коли зміст навчальної дисципліни стосується

нормативних знань (законодавчі акти, поло�

ження, нормативи тощо), тоді зміст навчально�

професійних задач має відображати їх, а тип ви�

значатиметься як статична, визначена   проста

(складна) задача.

4. Принцип саморегуляції. Цей принцип пра�

цює, коли система нестійка й накопичується

ентропія в системі. Навчальний процес — це

завжди організований процес, як визначається

в педагогічних працях. Але, за всієї організації йо�

го у часі і просторі, він постійно набуває харак�

теристик неврівноваженої системи, піддається

коливанням, стану ентропії. Змінюються вимо�

ги до професійної діяльності, розвиваються на�

укові підходи, звідси навчальні плани і програми

209

Р
о

зд
іл

 V
ІІ 

«О
С

В
ІТ

Н
І

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГІ

Ї»



піддаються відповідним змінам. Таким змінам

піддаються, перш за все, змістові складові у нав�

чальному процесі. Отже, навчальний зміст є ди�

намічним матеріалом, спирання на який виму�

шує педагога постійно наздоганяти прогрес

і соціально�економічні зміни. Компетентнісний

підхід створює умову для реалізації принципу

саморегуляції як процесу підготовки, так і на�

вчального змісту, у відповідно до вимог здійснен�

ня професійної діяльності. Саморегуляція від�

бувається у доборі і розподіленні навчального

змісту відносно професійних компетентностей. 

5. Принцип доповненості. Один із постулатів

синергетики свідчить про те, що ціле більше за

суму його частин. Тобто, скільки б частин і які

б за обсягом вони не були, а ціле їх сума не пе�

ребільшить. В основу принципу доповненості

покладена когнітивна властивість як самої техно�

логії загалом, так і її складових — цілей, парамет�

рів порядку. Це означає, що кожну з професійних

компетентностей можливо, не обмежуючись

в змісті, методах, формах їх застосування, допов�

нювати адекватно відповідно до розвитку науко�

вих галузей, теоретичних і практичних знань.

У соціономічних наукових дисциплінах останнім

часом відбуваються інтегративні процеси, пов’я�

зані з міждисциплінарністю, синергетичністю

знань. Наприклад, у психології і професійній

педагогіці відомі дослідження, які використову�

ють теорію чисел Фібоначчі (С. Д. Максименко,

Н. Б. Булгакова, Е. В. Лузік) [1; 3; 4]. Безумов�

но, така тенденція впливає і на професійну

підготовку спеціалістів, на  процес доповнення

суттєвими елементами професійних компетент�

ностей. 

Отже, визначений підхід і принципи впрова�

дження інноваційної технології забезпечувати�

муть досягнення  цілей, спрямованих на форму�

вання професійних компетентностей у майбутніх

спеціалістів соціономічних професій.
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У статті розкрито інтегрований підхід до еко�
лого�економічної освіти студентів під час викла�
дання спецкурсу «Раціональне природокористу�
вання». Визначено мету та завдання спецкурсу. На
конкретних прикладах навчальної дисципліни про�
демонстровано, що підвищити рівень професійної
компетентності студентів можливо за допомогою
встановлення інтегративних зв’язків змісту курсу
зі змістом природничих і економічних дисциплін.

Ключові слова: «Раціональне природокористу�

вання», інтеграція, інтегративний підхід, еколо�

го�економічна освіта.

В статье раскрывается интегрованный подход
к экологическому образованию студентов во вре�
мя преподавания спецкурса «Рациональное приро�
доведение». Определены цель и задачи спецкурса.
На конкретных примерах учебной дисциплины
продемонстрировано, что повысит уровень про�
фессиональной компетентности студентов воз�
можно с помощью установления интегративных
связей содержания курса с содержанием природо�
ведческих и экологических дисциплин. 

Ключевые слова: «Рациональное природове�

дение», интеграция, интегрованный подход,

эколого�экономическое образование.

The integral approach towards the ecological educa�
tion of students in the process of teaching a special course
«Rational exploitation of nature resources» has been
undertained and revealed in the article under review.

The aim and tasks of the special course have been
determined. It has been demonstrated and proved on
some concrete examples that to improve the level of
students’ professional competition is possible by means
of outlining and setting the integral links of the content
of the course mentioned alongside with the content of
economic subjects and dealing with nature ones.

Key words: «Rational exploitation of nature

resources», integration, integral approach, ecologo�

economical education.

Постановка проблеми. Досвід вищих навчаль�

них закладів підтверджує думку про те, що інтег�

раційний процес полягає в упровадженні євро�

пейських норм і стандартів в освіті, зокрема еко�

лого�економічних. Процеси інтеграції знань, що

активно проникають у сучасну освіту, торкають�

ся не тільки її змісту, а й форм і методів еколого�

економічної освіти. Суттєвою рисою спецкурсу

«Раціональне природокористування» є інтегрова�

ний підхід до узагальнення екологічних і еконо�

мічних знань. Такий підхід до розгляду природни�

чо�наукових і соціальних аспектів навколишнього

середовища зумовлений такими факторами:

комплексним характером сучасних проблем взає�

модії суспільства з природним середовищем, від

позитивного рішення яких залежить збереження

життя на Землі; інтеграційними процесами в на�

уках про природу і суспільство; станом теорії

і практики економічної освіти в технічному ко�

леджі, передусім диференційованим (предмет�

ним) способом вивчення природного і соціаль�

ного середовища, що мало сприяє становленню

цілісної наукової картини світу; інтегративним

характером процесу екологічної освіти.

Аналіз останніх досліджень. При конструю�

ванні системи еколого�економічних понять ми

враховували досвід побудови поняттєво�термі�

нологічних систем у наукових дослідженнях

І. Пономарьової, Є. Зубащенко [4], Т. Кучер,

С. Васильєва, А. Волкової, Л. Симонової, І. Жу�

ковіна [3], А. Сиротенка [14], В. Обозного [7],

О. Плахотнік [8] та ін. При проектуванні системи

понять еколого�економічного змісту використані

положення педагогічної теорії проектування

змісту освіти (В. Краєвський, І. Лернер та ін.), яка

послідовно простежує спочатку процес форму�

вання (проекту) змісту освіти на трьох рівнях:

рівні загального теоретичного представлення,

рівні навчального предмета і рівні навчального

матеріалу, а потім передбачає етап реалізації

(проекту) в процесі навчання і його коригуван�

ня фактичним засвоєнням навчального ма�

теріалу студентами.

При визначенні понять були використані на�

укові праці Н. Реймерса [13], І. Дедю [2], В. Дани�

лова�Данильяна, Д. Марковича, В. Разумовско�

го [11], С. Рафікова [12], Б. Небела [6] та ін. На

підставі аналітико�синтетичного аналізу наукових

джерел досліджуваної проблеми, досвіду роботи
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у вищих навчальних закладах ми дійшли виснов�

ку, що інтегрований підхід до узагальнення еко�

логічних і економічних знань студентів не був ще

предметом спеціального дослідження. Саме тому

ми визначили мету статті — виявити позитивні

тенденції інтегрованого підходу до еколого�еко�

номічної освіти студентів під час викладання

спецкурсу «Раціональне природокористування».

Виклад основного матеріалу. У дослідженні

ми дотримуємося основного концептуального

постулату, за якими неперервна еколого�еко�

номічна освіта — це, власне кажучи, стратегія

освіти, спрямована на створення сприятливих

умов для формування у студентів готовності до

вирішення проблем, пов’язаних із самореаліза�

цією і професійним самовизначенням, насам�

перед еколого�економічним.

Однією з головних ідей неперервної еконо�

мічної освіти у вищому навчальному закладі є ідея

формування економічних знань при вивченні

природничих предметів і спецкурсу. Метою еко�

лого�економічної спрямованості освіти є здобу�

вання студентами тих знань, які допомогли б їм

так впливати на свою поведінку, щоб знайти

гідний вихід із різних життєвих ситуацій, одер�

жання універсальних, незалежних від роду май�

бутніх занять знань.

Для нашого дослідження визначальним є слов�

никовий аналіз понять «інтеграція», «інтеграція

особистості», «інтегративний підхід», «інтегра�

ція наук», «інтеграційні технології» під час ви�

кладання спецкурсу «Раціональне природоко�

ристування». Зокрема, у словнику професійної

освіти поняття «інтеграція» (від лат. integratio —

поповнення, відновлення) розглядається як

об’єднання в ціле будь�яких окремих частин

[9, с. 129]. У психологічному словнику поняття

«інтегральний» (від лат. integralis — цілісний, єди�

ний, неподільний) трактується, як прийом, спо�

сіб наукового пізнання, при якому, вивчаючи

певне поліструктурне явище, спочатку виділяють

його окремі елементи, а потім виробляють ціліс�

ний (інтегральний) погляд на нього [10, с. 71].

Провідним фактором інтеграції особистості є її

світоглядна зрілість. Інтеграція особистості (від

лат. integration — відбудова, поповнення) — це

поповнення ідей і прагнень людини в єдине

ціле, цілісність, єдність її поглядів та дій. Вона

забезпечується досконалістю нервової системи,

розвиненістю інтелекту та волі, а головне — чіт�

кою скоординованістю всіх психічних функцій

і спрямованістю їх у певне суспільно корисне

річище [10, с. 72].

У педагогічному словнику диференціація і ін�

теграція наук визначаються, як взаємопов’язані

процеси, якими супроводиться розвиток науково�

го пізнання. Інтеграція наук полягає у взаємо�

проникненні методів дослідження з одних наук

в інші, у виробленні спільного для низки наук

підходу до вивчення, теоретичного опису та по�

яснення явищ [1, с. 95].

Виходячи з означених підходів, при розроб�

ленні системи понять еколого�економічного

змісту ми спиралися на такі положення:

1. Сконструйована система понять повинна

забезпечувати реалізацію поставленої мети і зав�

дань еколого�економічної освіти молоді при ви�

вченні загальноосвітніх дисциплін природничого

й економічного циклів у технічному коледжі.

2. Означена система має становити основу

теоретичних знань, що є відображенням ідеї взає�

мозв’язку екологічної і економічної освіт.

3. Дана система понять повинна будуватись

як на основі максимального врахування струк�

тури предметів, логіки побудови навчальних

програм і змісту підручників, так і з урахуванням

сучасних змін у суспільстві і природі (як об’єк�

тах вивчення), а отже, і змін у наукових підходах

до їх вивчення.

4. Поняття еколого�економічного змісту —

це ті поняття, що відображають господарський

механізм впливу людини і матеріальних про�

дуктів її діяльності на навколишнє середовище,

а також економічні наслідки впливу середови�

ща (зокрема, зміненого людиною) на людину

і систему її економічних відносин для оптиміза�

ції взаємин у системі «суспільство — людина —

природа».

5. У сконструйованій системі правомірне

виділення опорних (системотвірних) і базових

рангів, що становлять зміст опорних понять. 

6. Фактором, який обмежує при побудові

системи понять еколого�економічного змісту,

є неусталений у науці та методиці викладання

зміст окремих понять, але вони вводяться для

вивчення. Це пояснює той факт, що для їх ви�

значення ми дотримувалися принципу спрощен�

ня, прийнявши за навчальну аксіому деякі по�

ложення і поняття, які в науці ще недостатньо

й однозначно визначені. З іншого боку, цей прин�

цип поєднується з принципом науковості, тобто

відповідності визначень досліджуваних понять

їх науковому визначенню. 

Стрижневими змістовними елементами еко�

лого�економічної спрямованості освіти, навколо

яких структурувались опорні знання, були обрані

гуманістичні цінності: людина, життя, здоров’я

і добробут людини, суспільство, Батьківщина,

знання, культура. Як основні змістовні лінії

і, отже, наскрізні ідеї всієї еколого�економічної

освіти визначені: еколого�економічна, валео�

логічна, природоохоронна і краєзнавча.

Реалізація щойновикладених принципів, ос�

нов і підходів висуває вимоги до навчальних
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програм, до предметів, що вивчаються. Найваж�

ливішими з них є такі.

1. Навчання має починатися із засвоєння

знань, що мають узагальнений і теоретичний ха�

рактер. Починаючи з початкових етапів навчан�

ня, розкривається система провідних міжпред�

метних екологічних ідей (єдність людини

і природи, необхідність оптимізації їх відносин,

зміна природи внаслідок господарської діяль�

ності) і вводяться основні наукові екологічні

(екологічна система, біосфера, компоненти еко�

системи, середовищні й антропогенні фактори

тощо) і економічні поняття.

Безумовно, концентроване і випереджальне

введення таких понять не зумовлює їх цілкови�

те засвоєння, однак педагогічна цінність даного

підходу полягає у виникненні у студента прин�

ципово правильного уявлення про досліджува�

ний предмет, його стан і проблеми, даючи змогу

формувати міцну орієнтовно�мотиваційну ос�

нову для наступних етапів навчання. При цьому

у свідомості та мисленні студента утворюється

та необхідна основа, яка надалі послідовно ди�

ференціюється, доповнюється теоретичними

й емпіричними знаннями, які в процесі навчан�

ня зазнають послідовної диференціації, конкре�

тизації та збагачення.

2. Орієнтація навчання на виявлення та роз�

криття базових, генетично�вихідних, істотних

і загальних взаємозв’язків, які визначають зміст

і структуру сучасних екології й економіки — це

цілісність екологічних і економічних систем,

еколого�економічна взаємодія, рівновага, роз�

виток екосистем, екологічна (економічна) кри�

за та ін. З огляду на те, що зазначені загальні

відносини мають абстрактний характер, вони

становлять певні труднощі для розуміння та за�

своєння студентами. Тому їх треба пропонувати

у вигляді опорних знаків�символів, предметних

зображень чи графічних моделей, що дають

змогу виявити суттєві властивості даного об’єк�

та в «чистому» вигляді. Метод моделювання,

який надає можливість відокремити суттєве

від несуттєвого, може розглядатись як один із

провідних принципів еколого�економічної

освіти.

Навчання варто орієнтувати не на засвоєння

розрізнених відомостей чи механічне запам’я�

товування сукупності інформації, а на поетапне

розкриття принципів наукової екології й еконо�

міки, пояснення та розуміння основних їх зако�

номірностей, на з’ясування механізмів розвитку

і взаємодії різних природних і антропогенних

факторів. При цьому провідна роль відводиться

науково�екологічній й економічній теорії, прин�

ципам і закономірностям. Зауважимо, що такий

підхід жодного разу не зменшує значення прак�

тичної і дослідницької роботи студентів. Він тіль�

ки дає змогу здійснити її на основі доступного

рівня науковості, усвідомленої закономірності

чи принципу теорії.

3. Третьою вихідною вимогою до програм

служить така організація навчання, коли засво�

єння основ теоретичних положень позначаєть�

ся на здатності студентів робити уявні переходи

від загального до часткового і навпаки. Поетап�

на конкретизація, а потім узагальнення ведуть

до формування «власних» принципів пояснен�

ня та розуміння навколишньої соціоприродної

й економічної дійсності. Саме на цій підставі

будуються індивідуально�особистісні моделі еко�

логічно грамотного, економічно виправданих

поводження та діяльності людини у природно�

му середовищі. Ефективному розв’язуванню

цих задач сприяє спеціально розроблена і по�

етапно реалізована система завдань, вправ, са�

мостійних і практичних робіт, сукупність видів

і форм практичної діяльності у дослідженні, ви�

явленні та збереженні еколого�економічної

рівноваги.

Реалізацію концепції еколого�економічної

спрямованості освіти ми пов’язуємо з практич�

ним здійсненням сучасних продуктивних педаго�

гічних ідей: особистісно орієнтованого підходу

до освіти, збереження та розвитку індивідуаль�

ної самобутності кожного учня, забезпечення

учнем суб’єктивності позицій протягом навчан�

ня, співробітництва викладачів і студентів, а та�

кож розвивального і проблемного навчання.

Вони знайшли втілення в доборі навчальної

інформації, конструюванні технологій навчання

і виховання, розроблених дидактичних матеріа�

лах і програмі спецкурсу «Раціональне природо�

користування».

Названі вихідні підстави є головними орієн�

тирами в розробленні еколого�економічного

змісту освіти. Реалізація безперервності еколо�

го�економічної освіти не припускає докорінних

змін освітнього процесу. Базисний компонент

навчального плану залишається незмінним,

викладання спецкурсу здійснюється внаслідок

варіативної частини плану, через факультативні

заняття та систему додаткової освіти. Зміст за�

гальноосвітніх предметів доробляється для по�

силення і внесення еколого�економічних знань

у предмети природничого циклу. 

Для студентів еколого�економічна освіта

здійснюється через інтегрований спецкурс

«Раціональне природокористування», змістов�

ним центром якого став еколого�економічний

підхід, а концептуальною ідеєю — погодженість

екологічних і економічних компонентів у системі

«природа — людина — суспільство — праця — ви�

робництво». Центральне місце в ньому відведено
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людині, її взаємодії з навколишнім світом, орі�

єнтації на загальнолюдські цінності і засвоєнню

правових норм і правил суспільства, формуванню

досвіду морально�ціннісного еколого�економіч�

ного поводження, самовдосконаленню, вихован�

ню особистісних якостей — патріотизму, відпо�

відальності, здорового способу життя, творчої

ініціативності, готовності до майбутньої про�

фесійної діяльності [5].

Зміст еколого�економічної спрямованості

освіти має такі основні напрями: місце людини

у навколишньому середовищі; вплив навколиш�

нього середовища на людину, розмаїтість умов

життя; адаптація людини до різних умов середо�

вища; внутрішні механізми адаптації; пове�

дінкова адаптація; культурні моделі в суспільст�

ві; економічна модель суспільства; вплив

навколишнього середовища на фізичне і пси�

хічне здоров’я людини; проблеми і перспективи

взаємодії суспільства і природи.

Організація освітнього процесу на високому

пізнавальному рівні дає можливість не тільки

одержувати знання від викладача, а й здобувати

їх самостійно. Акцентування уваги педагогів на

дослідницькій і творчій діяльності студентів дає

змогу їм максимально реалізувати себе. 

До важливих концептуальних положень еко�

лого�економічної освіти належать: набуття на�

вичок спілкування: уміння слухати і чути, диви�

тися і бачити, аргументовано висловлювати

свою позицію, з повагою ставитися до думки

інших; проведення елементарних економічних

експертиз на окремих рівнях економічної діяль�

ності, у сфері господарювання і взаємодії із сере�

довищем; прийняття самостійних рішень, уміння

вибудовувати комунікативні відносини.

Концептуальною ідеєю курсу є ідея збережен�

ня у стані стійкої рівноваги природи й еконо�

мічна підтримка його людиною. Цій ідеї підпо�

рядковані опорні знання й основні поняття. На

такому підгрунті формуються основні способи

діяльності, психічні, пізнавальні й особистісні

якості студентів.

Необхідно підкреслити, що еколого�еконо�

мічна спрямованість освіти розширює її розви�

вальні можливості. Програма розроблена з тим,

щоб подолати відокремлений підхід до проблем

екології фахівців різних дисциплін, оскільки без

єдиної методології не може бути чіткого уявлен�

ня про досліджуване явище.

Мета спецкурсу «Раціональне природокорис�

тування» — формування у студентів системи по�

нять еколого�економічного змісту, розвиток за�

гальної екологічної культури та свідомості

особистості, удосконалення професійної культу�

ри майбутніх молодших спеціалістів через озна�

йомлення зі зв’язком між екологією і економікою

природокористування, принципами та законо�

мірностями взаємодії суспільства та природи [5].

Завдання курсу: ознайомити студентів із ос�

новами раціонального природокористування;

забезпечити неперервність і наступність еколо�

го�економічної освіти студентів на стадіях

загальноосвітньої та професійної підготовки;

підвищити рівень професійної компетентності

студентів за допомогою встановлення інтегра�

тивних зв’язків змісту курсу зі змістом природ�

ничих і економічних дисциплін.

Таким чином, курс «Раціональне природоко�

ристування» мав стати «провідним містком» між

загальноосвітніми дисциплінами і спеціальними

дисциплінами (економікою підприємства, мене�

джментом, системами технологій тощо). Крім

того, цей курс повинен розвивати, поглиблюва�

ти, закріплювати деякі питання, що вивчались

у курсі «Основи екології» (10 лекцій, 8 практ.).

Курс розраховано на 18 годин аудиторних за�

нять. Навчально�дослідницька робота студентів

складається з написання рефератів та підготов�

ки наукових доповідей. 

Спинимось на конкретних прикладах реаліза�

ції підвищення рівня професійної компетентності

студентів за допомогою встановлення інтегратив�

них зв’язків змісту курсу зі змістом природничих

і економічних дисциплін. Зокрема, провідною

ідеєю теми «Екологія, економіка, науково�

технічний прогрес та їх проблеми» були визна�

чені такі завдання:

– показати паралелі в історії та розвитку наук

екології і економіки, виявити взаємозв’язки між

ними. Зауважити, що поштовхом для розвитку

екології була економічна діяльність людини,

розвиток і впровадження нових технологій;

– розглянути значення екології, економіки,

технології для людства; дослідити їх проблема�

тику. Вказати на те, що одна сфера людської

діяльності (економічна) впровадження нових тех�

нологій є полем досліджень екології як науки;

– дослідити феномен людини як егоцентрич�

ний компонент волюнтаризму в природі. Дійти

висновку про необхідність усвідомлення себе,

людини, не як володаря, а як частини природи.

Лише така концепція уможливить відновлення

гармонії у стосунках людства та його середови�

ща існування.

Основні вимоги, визначені до студентів:

– правильно розуміти сучасний зміст понять

«екологія», «економіка» і «технологія» з ураху�

ванням науково�технічного прогресу, тенденцій

розвитку світової та пріоритетів вітчизняної

економіки;

– на підставі сучасних концепцій природоз�

навства виявляти зв’язки між екологією, еко�

номікою і технологією та розуміти важливість їх
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комплексного вивчення для розв’язування про�

блем життєдіяльності суспільства.

Тема «Основи економіки природокористуван�

ня» включала такі наступні завдання:

– показати залежність світової і національної

економіки від стану та змін планетарних при�

родних умов і процесів. Сучасні глобальні еко�

логічні суперечності свідчать про гострий кон�

флікт між велетенською за своїми масштабами

та інтенсивністю природотрансформаційною

діяльністю людства і біосферними процесами,

їх відтворювальним потенціалом;

– взяти до уваги, що зміна в процесі людсь�

кої діяльності лише одного природного компо�

нента може призвести до порушення багатьох

екологічних систем. Нині практично немає жод�

ного впливу людини на природу, наслідки якого

вона не відчула б на собі;

– з’ясувати необхідність у здійсненні постій�

ного контролю змін у навколишньому середо�

вищі і запобігання наслідкам погіршення його

якості; в прогнозуванні можливих змін довкілля

та зумовлених ним екологічних наслідків;

– досягти усвідомлення того, що будь�які

економічні рішення щодо розвитку суспільного

виробництва мають обов’язково враховувати

його екологічні наслідки.

У зв’язку з цим необхідно впроваджувати ма�

ловідхідні технології, а також розвивати техно�

логії використання та переробки відходів.

До майбутніх фахівців ставилися такі основні

вимоги: розуміти сутність і види екологічного

моніторингу; знати основні напрями екологізації

сучасної економіки; значення без� та маловідхід�

них технологій; розуміти необхідність вторинного

використання та переробки відходів.

Під час розгляду теми «Економічна і еколо�

гічна характеристика сучасних технологій» ви�

значалися такі провідні ідеї:

– щоб прийняти правильні рішення стосов�

но того чи іншого напряму розвитку промисло�

вості чи сільського господарства, конкретного

регіону або окремого підприємства, необхідно

володіти певним рівнем екологічних, економіч�

них і технологічних знань;

– найбільш раціональне рішення еколого�

економічних проблем можливе лише за умови їх

комплексного розв’язання, прогнозування їх

виникнення в майбутньому та планування від�

повідних запобіжних заходів;

– у наш час енергетична, металургійна, хіміч�

на промисловість — основні джерела токсичних

відходів. Відтак необхідними є екологічна дос�

коналі і економічно доцільні технології вироб�

ництва.

До студентів ставились такі вимоги: розуміти

загальні питання економічних закономірностей

і стимулів функціонування технологічних і ви�

робничих процесів; вміти використовувати

технічні документації та інформацію виробни�

цтва для аналізу його економічної та екологіч�

ної ефективності; правильно оцінювати рівень

небезпеки токсичних відходів виробництва; ма�

ти уявлення про можливості заміни наявних

енергетичних джерел промислової енергетики

на альтернативні; вміти свідомо узгоджувати

прагматично�побутові чи виробничі потреби із

суспільними морально�етичними нормами.

Ключовою ідеєю під час розгляду теми «Стра�

тегія раціонального природокористування» була

така: лише об’єднавши зусилля всіх країн світу,

можливо досягнути розв’язання еколого�еконо�

мічних проблем людства. Розвиток технологій,

посилення антропогенного тиску на природу

зробили еколого�економічні катастрофи майже

звичайним явищем у житті людства. Тому необ�

хідно поєднати зусилля світової спільноти для

запобігання екологічним кризам, для утверджен�

ня засад раціонального природокористування,

всебічної екологізації права і свідомості, а також

для підвищення рівня еколого�економічної осві�

ти шляхом її гуманізації, неперервності, інтег�

ративності.

Основні вимоги: знати засади міжнародного

співробітництва у справі охорони навколишнього

середовища; розуміти роль права у забезпечені

сприятливого для людини природного середо�

вища, принципи природоохоронної освіти;

усвідомити необхідність терміново змінювати

традиційні норми і моральні принципи стосов�

но природи; вміти формувати власне розумін�

ня понять «екологічна культура», «екологічна

свідомість»; знати найвідоміші міжнародні

організації, діяльність яких спрямована на

розв’язання глобальних еколого�економічних

проблем.

У темі «Сталий розвиток і екологія» акту�

алізовувались такі провідні ідеї:

– глобалізація й інтернаціоналізація госпо�

дарських зв’язків, зростання економічної та

екологічної взаємозалежності держав, світові тех�

нологічні екологобезпечні досягнення визнача�

ють перспективність міжнародного екологічного

і науково�технічного співробітництва у сфері

охорони навколишнього середовища і раціональ�

ного природокористування;

– сталий розвиток ґрунтується на узгодженні

інтересів соціально�економічного прогресу та

збереження природно�ресурсового потенціалу

і сприятливих екологічних умов на планеті з ме�

тою забезпечення життєвих потреб нинішнього

і майбутніх поколінь;

– основою концепції сталого розвитку є па�

ритетність відносин у системі «суспільство —
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виробництво — природа». По суті, модель ста�

лого екологобезпечного розвитку означає ви�

живання людства. Перехід на таку модель має

бути здійснений лише за умови ефективного

міжнародного співробітництва та гарантування

національних інтересів кожної держави.

На лекції до студентів ставилися такі основні

вимоги:

– мати уявлення про суть концепції сталого

розвитку та різні його аспекти (економічний, со�

ціальний, екологічний, культурологічний тощо);

– розуміти, що концепція сталого розвитку —

це стратегічний напрям світового розвитку, що

забезпечує виживання і прогрес цивілізації, але

його реалізація повинна адекватно враховувати

і особливості національно�регіонального роз�

витку.

Як опорні (системотвірні) були визначені

поняття: навколишнє середовище, вплив люди�

ни на навколишнє середовище, еколого�еко�

номічна обстановка, раціональне природоко�

ристування. Виділення цих понять здійснено на

основі трьох конструктивних (змістовних)

ліній, що відображають явища (процеси) еко�

логізації, соціологізації, економізації. Кожна

лінія позначає механізми взаємин у системі

«суспільство — людина — природа» у визначе�

ному сутнісному обсязі і змісті, розкриває різні

сторони цих явищ. Будучи інтегральним ядром,

вони дають змогу упорядкувати і згрупувати

елементи змісту перелічених вище понять, по�

казавши їх опорну роль у формуванні цілісних,

системних знань про взаємодію суспільства

і природи.

Отже, актуальність введення такого спецкур�

су пов’язана із загостренням суперечностей між

господарською діяльністю людини і станом

соціального оточення. Реалізація концепції

еколого�економічної спрямованості освіти не

обмежується рамками навчального процесу.

Здобуті студентами знання інтегруються у по�

шуково�дослідницькій і науковій праці, при на�

писанні курсових і дипломних робіт, мають

практичне значення для майбутньої професій�

ної діяльності.

Висновки. Курс «Раціональне природокорис�

тування» спрямований на формування у студен�

тів системи еколого�економічних знань, важли�

вих для виявлення та розв’язання конкретних

екологічних проблем економічного розвитку

суспільства. Інтеграційний підхід забезпечує ре�

алізацію програми спецкурсу для оволодіння

студентами знаннями, що розкривають взаємо�

дію суспільства з навколишнім середовищем,

наслідки цієї взаємодії і методи її регулювання.

Понятійний апарат еколого�економічного

змісту формується під час семінарсько�практич�

них навчальних занять. До змісту програми

входить практична частина, що дає змогу фор�

мувати у студентів еколого�економічні уміння:

здатність до екологічно�доцільної діяльності;

вміння оцінювати стан навколишнього середо�

вища; вміння прогнозувати наслідки впливу

економіки; вміння відновлювати втрачену

рівновагу природи; вміння здійснювати еко�

номічні розрахунки; вміння здійснювати про�

паганду еколого�економічних знань серед насе�

лення. Результати впровадження спецкурсу

«Раціональне природокористування» дають

підстави стверджувати, що підвищити рівень

професійної компетентності студентів можливо

за допомогою встановлення інтегративних

зв’язків змісту курсу зі змістом природничих та

економічних дисциплін.

Подальшу перспективу дослідження вбачає�

мо в удосконаленні методики формування еко�

лого�економічного поняттєвого апарату, зокре�

ма розроблення його комп’ютерної підтримки

у дисциплінах еколого�економічного змісту,

підготовці навчально�методичної літератури

нового покоління тощо.
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Як результат дисертаційного дослідження ви�
значені критеріальні показники компетентності
у сфері «здоров’я�освіти» людини: ціннісні орієн�
тації; потреби у фізичній активності.

Ключові слова: компетентності, збереження

здоров’я, освітянсько�оздоровче середовище,

стратегічні напрямки «здоров’я�освіти». 

Как результат диссертационного исследова�
ния определены критериальные показатели ком�
петентности в сфере «здоровье�образования» че�
ловека: ценностные ориентации; потребности
в физической активности. 

Ключевые слова: компетентности, сохране�

ние здоровья, образовательно�оздоровительная

среда, стратегические направления «здоровья�

образования».

In a result of dissertational research the following
criterions indices of competences health care are expo�
sed: values (level of physical and psychical health);
necessities in physical activity. 

Key words: competence, health care, educational

and health�improving space, strategies of healthe�

ducation.

В диссертационном исследовании представ�

лена методика и организация педагогического

эксперимента. Педагогический эксперимент

выступал основным методом исследования,

в котором решались поставленные задачи и про�

верялась выдвинутая гипотеза. В соответствии

с классификацией Б. А. Ашмарина [1] экспери�

мент был сравнительным (его направленность),

открытым (по осведомленности испытуемых)

и параллельным (логическая схема доказательст�

ва). При формировании контингента экспери�

ментальных и контрольных групп учитывались

возраст, уровень физической и функциональ�

ной подготовленности студентов, имеющиеся

отклонения в состоянии здоровья, рекоменда�

ции врача и пожелания студентов.

Для объективной оценки отношения студен�

тов�участников эксперимента к ценностям здо�

ровья проанализировано 138 матриц наблюде�

ния на начальном и завершающем этапах

(в связи с допущенными ошибками выбракова�

ны 25 матриц на начальном и 17 — на заверша�

ющем этапах эксперимента).

По каждому показателю, включенному в пе�

речень наблюдаемых (отсутствие/присутствие

вредных привычек; соблюдение режима дня, уче�

бы, питания; использование физических упраж�

нений и др.), проводилось ранжирование. Сум�

мирование полученных по каждому критерию

показателей подтверждает увеличение числа

студентов экспериментальной группы, имею�

щих высокий уровень принятия ценностей здо�

ровья, с 42,1 до 58,3%; за счет уменьшения

наполняемости групп, имеющих средний и низ�

кий уровни, — с 44,6 до 34,8% и с 13,3 до 7,0%

соответственно. 

В контрольной группе низкий и средний

уровни освоения ценностей здоровья к концу

эксперимента повысились с 41 до 45%, с 34 до

35% соответственно. 

Показатель высокого уровня снизился с 25 до

20%. Анализ результатов (табл. 1) длительных

еженедельных наблюдений кураторов подтвер�

ждает случаи физической активности студен�

тов. Только 4% имеют низкий уровень освоения

ценностей здоровья.

Таблица 1 — Результаты анализа матриц наблюдения курато�
ров за уровнем освоения ценностей здоровья участниками
эксперимента
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ИЗМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРЕ «ЗДОРОВЬЕ�ОБРАЗОВАНИЯ»

УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА СТУДЕНТОВ 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Ирина Алферова, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель Кубанского государственного университета;

Павел Рыбачук, аспирант Адыгейского государственного университета

УДК 378.2

Уровень

Количество студентов, 

попадающих в группы, %

Предваритель�
ный этап

Завершающий
этап

Прирост 

эксп.
гр.

конт.
гр.

эксп.
гр.

конт.
гр.

эксп.
гр.

конт.
гр.

Высокий 42,1 25 58,3 20 16,2 –

Средний 44,6 34 34,8 35 9,8 –

Низкий 13,3 41 7,0 45 6,3 4



При обработке данных четырех контрольных

упражнений применялись методы математичес�

кой статистики для количественного анализа

экспериментальных данных. При анализе дан�

ных, характеризующихся метрической шкалой

измерений, вычислялись, учитывались и ис�

пользовались следующие статистические харак�

теристики, константы и критерии: X — среднее

арифметическое; g — среднее квадратическое

отклонение; n — объем выборки; P — показа�

тель вероятности того, что выборки испытуемых

существенно не различаются по сравниваемому

признаку (табл. 2).

Установлено, что в начале эксперимента 31,6%

участников контрольной и 16,7% эксперимен�

тальной групп оценили уровень своей физичес�

кой подготовленности выше среднего (табл. 3).

42,1% испытуемых контрольной группы и 62,5%

студентов экспериментальной группы дали

среднюю оценку своей физической подготов�

ленности. 26,3% и 20,8 % соответственно оце�

нили свою физическую подготовленность ниже

среднего. Среди респондентов обеих групп нет

лиц, которые дали высокую или низкую оценку

уровню своей физической подготовленности

испытуемых контрольной группы, оценивающих

свою физическую подготовленность выше сред�

него — от 31,6 до 10,5%. 

Вместе с тем увеличилась доля лиц, давших

своей физической подготовленности среднюю

оценку, — от 42,1 до 63,2%. В эксперименталь�

ной группе студенты оценили уровень своей фи�

зической подготовленности выше среднего — от

16,7 до 25,0%. Наряду с этим уменьшилось ко�

личество испытуемых с физической подготов�

ленностью на уровне ниже среднего, — от 20,8

до 12,5%.

Анализ многочисленных исследований в раз�

личных регионах России базового питания уча�

щейся молодежи показывают ухудшение его

структуры и дисбаланс химического состава су�

точных наборов пищевых продуктов [2].

Таблица 3 — Самооценка испытуемыми уровня физической
подготовленности, %

Рацион питания должен включать все пище�

вые вещества в определенном сбалансирован�

ном соотношении, соответствующем физиоло�

гическим нормам их потребления.

В изучении адекватности фактического ин�

дивидуального питания принимали участие

подростки 15–17 лет, обучающиеся в Институте

неполного среднего профессионального обра�

зования (ИНСПО) на базе КубГУ. Энергозатра�

ты у учащихся определялись хронометражно�

табличным методом. При этом учитывались все

виды деятельности за сутки, включая занятия

по физической культуре, тренировки и другие

виды физической активности. 

Анализ среднесуточного расхода энергии уча�

щихся показал, что их энергозатраты были ниже

физиологической нормы в среднем на 300 ккал,

что свидетельствует о гиподинамии, имеющей

место в режиме дня подростков. Увеличение учеб�

ного времени привело к снижению их двигатель�

ной активности. 
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и завершающем этапах 

Контрольные упражнения

Юноши Девушки

Начальный

этап

Заключит. 

этап

Достоверные раз=

личия после эксп. 
Начальный этап

Заключит. 

этап

Достоверные раз=

личия после эксп.

(x + g) (x + g) Р (x + g) (x + g) Р

Тест Купера (м)* 2630,5±138,8 2912,9±183,7 <0,05 2132,9 ±137,2 2431,8±155,2 <0,05

2626,3±128,5 2200±188,7 <0.05

Сгибание�разгибание

рук в упоре*

34,7±8,1 45,1±9,2 <0,05 17,4±7,5 17,8±5,7 >0,05

33,5±7,9 33,2±5,9 <0,05 15±5,5 15,0±5,2 <0,05

Подтягивание на пе�

рекладине (кол.)*

10,2±4,5 13,1±4,8 <0,05 – – –

10,0±4.3 12±4,3 <0,05

Поднимание и опуска�

ние туловища (кол.)*

– – – 41,6±6,1 53,8±6,8 <0,05

– 40,0±5,1 42,0±5,0 <0,05

Прыжок в длину с мес�

та (см)*

238,6 ±8,2 263,7±12,2 <0,05 185,8 ±13,5 204,6±11,9 <0,05

236,2±8,12 185±11,2 <0,05 180,0±10,5 185,0±3,5 <0,05

Вопрос анкеты 

и варианты 

ответов

Группа испытуемых

контрольная, 

n = 160

экспериментальная, 

n = 153

до после до после

Как Вы оцениваете уровень 

своей физической подготовленности?

а) высоко 0,0 0,0 0,0 0,0

в) выше среднего 31,6 10,5 16, 7 25,0

с) средне 42,1 63,2 62,5 62,5

d) ниже среднего 26,3 26,3 20,8 12,5

е) низко 0,0 0,0 0,0 0,0



Составляя таблицу собственного суточного

меню по приемам пищи в течение недели, уча�

щиеся приводили фактическое питание в соот�

ветствие с основными принципами рациональ�

ного и сбалансированного. Оценивался каждый

прием пищи, индивидуальные вкусовые предпоч�

тения подростков. На основании полученных

данных выводились средние значения энерго�

затрат, которые и брались за основу. 

Как показали результаты проведенных ис�

следований, количественные и качественные

характеристики набора продуктов в рационах

питания учащихся довольно однообразны, ас�

сортимент потребляемых продуктов ограничен.

В связи с этим сама структура ассортимента

пищевых продуктов в суточных рационах уже

предполагает несоответствие реального питания

условиям сбалансированного. Это подтвержда�

ется результатами анализа адекватности суточных

рационов по энергетической ценности и сба�

лансированности по отдельным группам ингре�

диентов химического состава.

Химический состав рационов питания уча�

щихся по основным пищевым веществам

(табл. 4) показал завышенное содержание общего

количества белка на 13,8% по сравнению с фи�

зиологической нормой. Так как белки являются

носителями аминокислот, то избыток общего ко�

личества белка в фактическом питании подрост�

ков может привести к дисбалансу аминокислот

и, как следствие, возникновению алиментар�

ной анемии.

Таблица 4 — Химический состав суточных рационов факти=
ческого питания учащихся 15–17 лет

* За норму принято рекомендуемое Институтом пита�

ния должное содержание пищевых веществ в пересчете на

калорийность рационов; (+) избыток, (–) дефицит ингре�

диентов химического состава рационов.

При составлении рационов питания следует

принимать во внимание сбалансированность

основных ингредиентов и эссенциальных пи�

щевых веществ.

Анализируя содержание витаминов в рацио�

нах питания подростков, необходимо учитывать

избыточное потребление белков (имеющее мес�

то в изучаемых рационах), вызывающее сниже�

ние усвояемости витаминов. 

Результаты анализа минерального состава

рационов показали несоответствие содержания

изучаемых макро� и микроэлементов существу�

ющим физиологическим нормам. 

Индивидуальные исследования рационов

фактического питания студентов ИНСПО на базе

КубГУ показали, что их питание имеет серьезные

диетические нарушения, что связано со струк�

турой предпочитаемых продуктов и блюд. Вы�

явлено потребление подростками большого ко�

личества хлебо�булочных, мучных изделий, что

привело к формированию углеводной направлен�

ности рационов питания. Именно нерациональ�

но построенное домашнее питание и вкусовые

привычки учащихся, не соответствующие прин�

ципам сбалансированного питания, приводят

к дисбалансу химического состава и нарушению

соотношений основных и эссенциальных пи�

щевых веществ в рационах. 

Выводы. 
1. Образовательно�оздоровительное прост�

ранство физического воспитания среднего спе�

циального учебного заведения состоит из спе�

циально структурированных участков, имеющих

пространственно�временные и событийные ха�

рактеристики, которые обеспечивают формиро�

вание отношения к физкультурно�оздоровитель�

ным мероприятиям, физической активности

и способствуют приобретению теоретико�прак�

тических знаний здоровьесохранения.

2. Образовательно�оздоровительное прост�

ранство физического воспитания среднего спе�

циального учебного заведения включает реальное

(предметная среда — здания, постройки, природ�

но�климатические условия и др.) и виртуальное

пространство (ощущение своего зала, стадиона,

принадлежности к определенному коллективу

и т. д.), позволяющее моделировать отношение

и взаимодействие субъектов системы физическо�

го воспитания, корректировать ее, способствует

познанию ценностей физической культуры;

создавая педагогические условия потенцирова�

ния студента к достижению физического со�

вершенства, обеспечивает самооактуализацию

в процессе физического самовоспитания и здо�

ровьесохранения.

3. Общая логика построения образовательно�

оздоровительного пространства физического

воспитания в условиях среднего специального

учебного заведения обеспечивает входной конт�

роль, получение и транслирование представлений

о перспективе, реализацию резонансной страте�

гии, стабилизацию активной тактики и позиции,

анализ ситуации для обеспечения циклического

повторения всех стадий, начиная со второй. 

4. Успешность воздействия образовательно�

оздоровительного пространства физического
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Основные пищевые вещества

Содержание в фактичес=

ких рационах

М+m, г % от N*

Белки, г 125,8+5,8 +13,8

Жиры, г 104,7+3,4 +7,9

Углеводы, г 547,7+10,5 +30,4

Б : Ж : У 1 : 0,8 : 4,4

Энергетическая ценность, ккал 3634 +21,4



воспитания в условиях среднего специального

учебного заведения возрастает при внедрении мо�

дели системы здоровьеобразования, что обеспе�

чивает эффективное освоение компетентностей

в области здоровьеобразования, мыслительную

и деятельностную составляющие, формирует

физическую, коммуникативную и эмоциональ�

ную компетентности.

5. Компонентный состав модели процесса

здоровьеобразования представляет собой: 

– формирование индивидуальных потребнос�

тей студента на основе знаний, возможностей

и особенностей соматического, психического,

интеллектуального, духовного и социального

здоровья; 

– обучение методам самодиагностики, само�

оценки, самоконтроля и самокоррекции психо�

соматического статуса организма в жизнедея�

тельности; 

– формирование духовно�нравственных и со�

циальных ориентиров, определяющих здоровье

и благополучие студента в жизнедеятельности,

создание индивидуального способа сохранения

здоровья.

6. Здоровьеобразование — это интеллектуаль�

ная подготовка студентов, направленная на ос�

воение компетентностей, выявление и развитие

физических способностей, знаний, умений и на�

выков самоуправления физическим состоянием

и двигательной активностью в жизнедеятельнос�

ти. Целевой установкой здоровьеобразования

студентов является освоение соответствующих

физических, коммуникативных, эмоциональных

компетентностей, в том числе и здоровьеобра�

зующих. Компетентность здоровьеобразования

представляет собой личностное образование,

позволяющее человеку мобилизовать имеющий�

ся биологический, психологический и личност�

ный потенциал для сохранения здоровья.

7. В результате диссертационного исследова�

ния определены критериальные показатели ком�

петентности здоровьеобразования: 

– ценностные ориентации (уровень физи�

ческого и психического здоровья, осознание

собственного физического «Я», своей телесной

природы); 

– потребности в физической активности

(способность студента управлять своим физи�

ческим состоянием, подготовленностью, рабо�

тоспособностью);

– активность в приобретении знаний об ис�

пользовании средств физи�ческого воспитания

с целью актуализации двигательных потенциалов;

– способность дифференцированно использо�

вать субъективный опыт, приобретенный в ре�

зультате освоения компетентностей здоровье�

образования. 

8. Компетентностное здоровьеобразование

в образовательно�оздорови�тельном пространст�

ве физического воспитания в условиях среднего

специального учебного заведения обеспечивает:

– изменение ценностных восприятий студен�

тов, возрастание потребностей в методико�прак�

тических знаниях по использованию средств

физического воспитания для самосовершенст�

вования, физической самореализации;

– при возрастании числа студентов с позитив�

ным отношением снижение числа равнодушных

студентов и устранение группы отрицательно от�

носящихся к предмету «Физическая культура»;

– проявление внимания студентов к физичес�

ким упражнениям, играм и прогулкам в струк�

туре времяпрепровождения и интересов;

– активность в приобретении теоретическо�

методических знаний в процессе физического

воспитания в оздоровительной и спортивной

деятельности.

9. Системный эффект компетентностного

здоровьеобразования в процессе физического

воспитания студентов в условиях среднего спе�

циального учебного заведения проявляется

в повышении уровня физической подготовлен�

ности: динамики результатов в выполнении

теста Купера, сгибании и разгибании рук в упо�

ре лежа, подтягивании на перекладине (у юно�

шей), в поднимании и опускании туловища,

в прыжках в длину с места, в приросте индекса

Руфье.

10. Оценка структуры и химического состава

индивидуальных рационов фактического пита�

ния учащихся 15–17 лет обнаруживает значитель�

ные отклонения в содержании и соотношении

основных и эссенциальных пищевых веществ.

Выявленные диетические нарушения позволи�

ли подросткам создать базовую модель рациона

со сбалансированным химическим составом

для своей возрастной группы с учетом принци�

пов рационального питания и рекомендаций

ведущих диетологов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогичес�
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физкультуры. — М. : ФиС, 1978. — 223 с.

2. Лавриченко С. П. Физиологическое обоснование
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Рассмотрена целесообразность использования
деловой игры в процессе формирования творческой
самостоятельности студентов; разработан сцена!
рий деловой игры при изучении дисциплины «Техно!
логическая оснастка»; предложены критерии
оценки уровня сформированности творческой са!
мостоятельности.

Ключевые слова: игровой метод, творческая

самостоятельность, деловая игра.

Розглянуто доцільність використання ділової
гри в процесі формування творчої самостійності
студентів; розроблено сценарій ділової гри при ви!
вченні дисципліни «Технологічне оснащення»; запро!
поновано критерії оцінювання рівня сформованості
творчої самостійності.

Ключові слова: ігровий метод,творча самос�

тійність, ділова гра.

The expedience of the use of business game in the
process of forming of creative independence of students
is considered; the scenario of business game at the
study of discipline the «Technological rigging» is devel!
oped; the criteria of estimation of level of formed of cre!
ative independence are offered.

Key words: game method, creative independence,

business game.

Постановка проблемы. Известно, что черты

творческой личности наиболее эффективно

формируются в процессе исследовательской де�

ятельности. C таких позиций целью любой на�

учно�познавательной деятельности студентов

должно быть пробуждение активных исследова�

тельских интересов [1, с. 384]. Поэтому прово�

зглашенный в педагогике принцип сознатель�

ного и активного участия в процессе обучения

и принцип самостоятельности обучения при ру�

ководящей роли учителя приобретают всё боль�

шее значение. Исследуемый нами процесс пре�

подавания технических дисциплин не создает

условий для формирования творческой самос�

тоятельности, индивидуальной активности. В нем

практически отсутствуют поисковые и игровые

методы, направленные на развитие профессио�

нально�творческой личности. При этом прак�

тический аспект деятельности обучающегося

(основанный на теоретических знаниях) приоб�

ретает значительный вес в учебном процессе. Как

отмечают А. Г. Лукьянчук и А. В. Мельников

[2, с. 30], обучаемый ищет решение в процессе

перехода от теоретических знаний к их практи�

ческому применению. 

Развитие современной теории обучения свя�

зано с идеей активизации учебного процесса

и учебной деятельности учащихся. Одним из

наиболее значимых активных методов обучения

является деловая игра. Еще в 1932 г. в Ленингра�

де М. М. Бирштейн впервые использовала в обу�

чении игровой метод (деловую игру). 

Анализ исследований и публикаций. Особый

вклад в разработку теории игры внес Л. С. Вы�

готский, который впервые (1933) выделил роле�

вую игру как ведущий род деятельности. По

определению Л. С. Выготского [3, с. 108], игра

«создает зону ближайшего развития ребенка, где

он всегда выше своего среднего возраста, своего

обычного поведения, … как бы на голову выше

самого себя». Д. Б. Эльконин [4] определил путь

изучения игры как выделение в ней неразложи�

мых единиц, обладающих свойствами целого:

роль, сюжет, содержание, игровое действие.

К. Д. Ушинский [5, c. 439] отмечал, что следы

игры в человеке с детства «глубже остаются…, чем

следы действительной жизни…».

Большинство исследователей (В. В. Давы�

дов, С. Л. Рубинштейн, Г. К. Селевко, В. А. Слас�

тенин, Л. Ф. Тихомирова, Д. Б. Эльконин и др.)

отметили, что возникновению игрового интереса

способствуют следующие факторы: удовольст�

вие от контактов с партнерами по игре и демонст�

рации своих возможностей; азарт ожидания

непредвиденных ситуаций и их разрешений

в ходе игры; необходимость принятия самосто�

ятельных решений и достаточно быстрое выяс�

нение последствий их принятия.

Сегодня уже не подлежит сомнению, что игра

по силе воздействия является одним из самых

мощных средств, формирующих и совершенст�

вующих и интеллектуальное развитие (Л. С. Вы�

готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн),
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и коммуникативные навыки и умения (И. А. Зим�

няя, А. А. Леонтьев), и социальные (А. К. Мар�

кова), социально�психологические (А. В. Пет�

ровский), личностные и профессиональные

качества играющих.

Исследователи (К. М. Гуревич, В. В. Давыдов,

М. И. Махмутов, Н. А. Менчинская, Т. И. Су�

щенко, В. Д. Шадриков, И. С. Якиманская) ус�

тановили, что при обучении с использованием

игровых форм (деловая игра) усваивается около

90% информации. Активность студентов прояв�

ляется ярко, носит продолжительный характер

и «заставляет» их быть активными. 

Основное противоречие использования игро�

вого метода в процессе изучения технических

дисциплин заключается в том, что наряду с разви�

тием творческой инженерной активности, внут�

ренней собранности, организованности, сформи�

рованием мотивационной сферы и адекватной

самооценки отрицательными факторами явля�

ются высокая трудоемкость подготовки к заня�

тию, неготовность студентов к работе в условиях

деловой игры, а главное — сложность модели�

рования обстановки, максимально приближен�

ной к реальным условиям машиностроительно�

го производства.

Постановка задачи. В задачи статьи входит

выявление эффективности научно обоснован�

ного использования игрового метода в процессе

формирования творческой самостоятельности

студентов на основе разработанного сценария

деловой игры при изучении дисциплины «Тех�

нологическая оснастка».

Изложение основного материала. Построе�

ние деловой игры основывается на принципах

коллективной работы, практической полезнос�

ти, демократичности, гласности, соревнова�

тельности, максимальной занятости каждого

и неограниченной перспективы творческой дея�

тельности в рамках игры. При этом в учебном

процессе реализуется одни из важнейших прин�

ципов обучения — связь теории с практикой,

которая обусловливается проблемным подходом

к усвоению учебного материала, эксперименти�

рованием и конкретностью рассматриваемых

ситуаций.

Деловая игра помогает достижению учебных,

воспитательных и развивающих целей коллектив�

ного характера на основе знакомства с реальной

организацией работы. Познавательная эффек�

тивность осуществляется в процессе игры путем

знакомства студентов с диалектическими мето�

дами исследования вопроса (проблемы), органи�

зацией работы коллектива, с функциями своей

будущей профессиональной деятельности на лич�

ном примере. Воспитательная эффективность:

в процессе деловой игры формируется сознание

принадлежности ее участников к коллективу;

сообща определяется степень участия каждого

из них в работе; взаимосвязь участников при ре�

шении общих задач; коллективно обсуждаются

вопросы, что формирует критичность, сдержан�

ность, уважение к мнению других, вниматель�

ность к другим участникам игры. Развивающая
эффективность: во время игры развиваются логи�

ческое мышление, способность к поиску ответов

на поставленные вопросы, речевой этикет, уме�

ние общаться в ходу дискуссии.

Педагогическая суть деловой игры — это ак�

тивизировать мышление студентов, повысить

самостоятельность будущего специалиста, внес�

ти дух творчества в обучение, приблизить его

к профориентационному стандарту, подготовить

к профессиональной практической деятельнос�

ти. Главным вопросом в проблемном обучении

выступает «почему», а в деловой игре — «что бу�

дет, если...».

Данный метод раскрывает личностный потен�

циал студента: каждый участник может проди�

агностировать свои возможности как в одиноч�

ку, так и в совместной деятельности с другими

участниками. В процессе подготовки и проведе�

ния деловой игры каждый участник получает

возможность самоутверждения и саморазвития.

Преподаватель должен помочь студенту стать

в игре тем, кем он хочет быть, показать ему само�

му его лучшие качества, которые могли бы рас�

крыться в ходе общения. 

Цель игры — сформировать определенные

навыки и умения студентов в их активном твор�

ческом процессе. Социальная значимость дело�

вой игры заключается в том, что в процессе ре�

шения определенных задач активизируются не

только знания, но и развиваются коллективные

формы общения.

Обозначим требования к организации игры:

основа — на свободном творчестве и самодея�

тельности студента; доступность, достижимость

цели, яркое оформление; эмоциональность; со�

ревновательность между командами или от�

дельными участниками игры; результативность

(завоевание победы — очень сильный мотив,

побуждающий студента к деятельности).

Разрабатывая методику проведения деловой

игры, мы исходили из того, что на этапе подго�

товки игры основная нагрузка ложится на пре�

подавателя: чем четче будут прописаны цели,

мотивация, задачи и пошаговые инструкции

к проведению игры, тем более адекватной будет

активность студента и весомее конечный резуль�

тат. Под четкостью инструкций мы ни в коей

мере не предполагаем навязывание определенно�

го алгоритма решения учебной проблемы. Мы

предлагаем снабдить студентов необходимым
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инструментарием реализации поставленной за�

дачи: исходные данные, создание рабочей си�

туации, максимально приближенной к произ�

водственной; формирование групп из студентов

разного уровня подготовленности, распределение

обязанностей в группе, позволяющих максималь�

но задействовать всех членов группы и активизи�

ровать их работу, пробудить интерес к творчес�

кому поиску; строгая регламентация выполнения

задания по времени, соотнося время проведе�

ния игры со временем реальной конструкторс�

кой разработки в условиях производства. Осо�

бое внимание, на наш взгляд, следует уделить

критериям оценивания выполнения работы не

только по ее конечному результату, но и на каж�

дом ее этапе — от организации студентов в груп�

пы, выполнения отдельных разработок или рас�

четов до защиты результатов и самооценки

каждым студентом своей деятельности.

Пример деловой игры «Конструкторское бюро». 

ТЕМА 10. РАЗРАБОТКА ИДЕИ ЗАЖИМНО=
ГО СТАНОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Сценарий деловой игры. Для переоснащения

действующего участка по механической обра�

ботке детали необходимо разработать зажимное

станочное приспособление, которое обеспечит

наиболее полное использование нового оборудо�

вания, не нарушая технических требований к об�

рабатываемой детали. Задание поставлено перед

несколькими конструкторскими бюро, резуль�

таты будут оцениваться на конкурсной основе.

Задачи игры:
– формирование мотивационной сферы про�

фессиональной деятельности будущего технолога

на основе значимости профессионального твор�

чества и осознания себя как будущего профес�

сионала;

– развитие умения адекватно применять

профессиональные знания и творчески их про�

являть;

– развитие навыков и умений организацион�

ной, проектировочной деятельности, обеспече�

ния информационной насыщенности;

– развитие творческих качеств личности, ее

интеллектуальных возможностей.

Участники деловой игры:
– руководитель проектной группы;

– конструктор станочных приспособлений

(5 человек в группе);

– эксперт, осуществляющий технический

и нормоконтроль.

Ход деловой игры
Этап ввода в игру (8 мин):

– постановка проблемной цели (1 мин): ряд

конструкторских групп получают задание на осу�

ществление конструкторской разработки на ос�

новании заявки на проектирование оснастки для

конкретного производства в условиях рыночной

конкуренции;

– условия игры: задачей является обеспече�

ние победы группы при соблюдении условий

конструкторской новизны и функциональнос�

ти с предполагаемой экономической целесооб�

разностью; 

– инструктаж (2 мин), регламент: в конструк�

торском бюро (учебная группа) формируются

рабочие группы, состоящие из начальника груп�

пы, 4–5 конструкторов и наблюдателя�эксперта

(5 мин). Работа состоит из разработки идеи

(25 мин), оформления необходимой документа�

ции и подтверждения экономической эффектив�

ности (20 мин), доклад группы (по 4 мин), обсуж�

дение (по 4 мин), подведение итогов (5 мин);

– формирование групп, консультации, рас�

пределение ролей: руководитель проекта органи�

зовывает работу, распределяет обязанности, конт�

ролирует ход работы, следит за правильностью

отдельных решений; конструкторы распределяют

отдельные виды деятельности; эксперт наблю�

дает и оценивает общий ход работы, а также ак�

тивность каждого участника проекта, заполняет

оценочный лист.

Этап работы над заданием (45 мин):

– анализ ситуации: обсуждение задания (вся

проектная группа); анализ источников инфор�

мации (1–2�й конструктор — работа со справоч�

никами; 3–4�й конструктор — работа с Internet

и CD данными; руководитель и 5�й конструк�

тор — систематизация информации); 

– мозговой штурм: адаптация данных к ре�

альному заданию (вся группа);

– разработка идеи: формирование идеи конст�

рукции зажимного приспособления (вся группа);

– оформление рабочей документации: эскиз

сменной наладки, эскиз приспособления, спе�

цификация (1–2�й конструктор), техническое

описание приспособления (руководитель про�

екта);

– проверка разработки методом экономичес�

кой рациональности: стоимость стандартных

элементов, эскизы нестандартных деталей

приспособления и определение их стоимости,

определение общей стоимости приспособления

(3–4�й конструктор);

– оформление результатов, подготовка док�

лада (руководитель, 5�й конструктор).

Этап межгрупповой дискуссии (32 мин):

– выступления групп, защита результата ро�

боты (по выбору группы); 

– обсуждение, дискуссия (вся проектная груп�

па), работа экспертов.

Этап анализа и обобщения (5 мин):

– вывод из игры; анализ, рефлексия;
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– оценка и самооценка;

– подведения итогов соревнования в игре;

– выводы, обобщения, рекомендации.

Для экономии времени регламентированные

инструкции хода игры были выданы каждой ко�

манде и ее эксперту в виде карты. Кроме того,

и эксперт, и команда могли в этой карте оцени�

вать ход работы и уровень участия каждого ее

члена на каждом этапе игры. При проведении

деловой игры нами были разработаны критерии

оценивания для установления уровня сформиро�

ванности творческой самостоятельности в про�

цессе обучения согласно предложенной методике

и традиционному преподаванию дисциплины

«Технологическая оснастка». 

В мотивационном и личностном аспектах сту�

дент получал от преподавателя и коллег соот�

ветствующее количество баллов за каждый по�

ложительный вид самореализации и творческой

активности. Учитывались участие в организации

группы, распределении ролей, самостоятельное

принятие на себя определенных обязанностей,

поиск возможности реализовать свои знания, ис�

пользование своего личного опыта на достижение

результатов всей группы, самостоятельность

мышления, умение отстаивать принятые техни�

ческие решения. 

Критерием соответствующего уровня когни!
тивных изменений послужили умения применить

правило, теоретически обосновать выбранные

расчетные формулы, умение технически гра�

мотного описания ситуации, мотивированного

использования современных источников инфор�

мации, умения и потребности самостоятельно

вырабатывать решение.

В организационном плане оценивалась самос�

тоятельность при планировании работы, пра�

вильное осмысление содержания профессио�

нальной задачи, умение выбирать алгоритм

движения в работе, умение критически оцени�

вать результаты собственной деятельности.

Экспериментально нами были установлены

уровни сформированности всех обозначенных

компонентов творческой самостоятельности.

Обработка данных показала у студентов высокий

уровень проявления мотивации к творчеству

и инициативности (55,3%), умения организо�

вывать свою деятельность и соотносить ее с де�

ятельностью других (49,1%).

Выводы и перспективы дальнейших исследо=
ваний. В нашей методике деловая игра нашла

свое отображение и как форма организации за�

нятий, и как метод формирования творческой

самостоятельности, и как средство контроля ком�

понентов. Экспериментальные исследования

подтвердили, что деловые игры способствуют

развитию внимания, воображения, внутренней

собранности, организованности, формируют

умение работать в коллективе и отвечать за лич�

ную деятельность, направленную на общий ре�

зультат, т.е. способствуют успешному развитию

творческой самостоятельности студентов.
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У статті подано визначення понятть «іннова!
ція», «інноваційні педагогічні технології». Розкри!
ваються основні методологічні вимоги, яким має
відповідати педагогічна технологія. Аналізуються
основні групи інноваційних педагогічних техноло!
гій, які підвищують якість підготовки спеціаліс!
тів на рівні міжнародних стандартів.

Ключові слова: інновація, інноваційні педаго!
гічні технології, сучасна школа, якість підготовки
спеціалістів.

В статье даны определения понятий «иннова!
ция» «инновационные педагогические техноло!
гии». Раскрываются основные методологические
требования, которым должна отвечать педаго!
гическая технология. Анализируются основные
группы инновационных педагогических технологий
которые повышают качество подготовки специ!
алистов на уровне международных стандартов.

Ключевые слова: инновация, инновационные

педагогические технологии, современная шко�

ла, качество подготовки специалистов.

In the article the determination of notion is given
«innovatsiya» «innovative pedagogical technologies».
The basic methodological requirements which pedago!
gical technology must answer open up. The basic groups
of innovative pedagogical technologies are analysed
which promote quality of preparation of specialists at
the level of international standards.

Key words: innovation, innovation pedagogic tech�

nologies, modern school, qualification of training of

specialists. 

Об’єктивне прискорення науково�технічного

і соціального прогресу, кризові економічні, еко�

логічні, демографічні, політичні та інші явища,

що виникли в сучасному світі, неминуче чинять

вплив на систему освіти, загострюють протиріч�

чя і труднощі формування молодого покоління.

Традиційні педагогічні засоби виховання, зміс�

ту й організації навчально�виховного процесу

дедалі частіше не спрацьовують. Через невідпо�

відність темпів і характеру соціальних і педаго�

гічних процесів виникають кризові явища і в пе�

дагогіці.

Найважливіші з них виявляються в нездатнос�

ті освітньо�виховних закладів, а по�перше, впли�

вати на дитину для формування цілісної, а не

«часткової» особистості, по�друге, у невмінні

враховувати індивідуальні, вікові та соціо�біо�

психологічні особливості вихованця, непов�

торність особистості кожного. Тому у сучасному

вимогливому та швидкозмінному соціально�еко�

номічному середовищі рівень освіти, її вплив на

особистісній розвиток дитини значною мірою

залежатимуть від результативності запроваджен�

ня технологій навчання, які ґрунтуються на нових

методологічних засадах, сучасних дидактичних

принципах та психолого�педагогічних теоріях,

що розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Метою статті є аналіз ключових понять озна�

чуваної проблеми, їх місця та ролі у сучасній

школі.

Перш ніж розглянути сутнісні ознаки інно�

ваційних педагогічних технологій, уточнимо

сутність ключових понять «інновація» і «педа�

гогічна технологія».

Слово інновація має латинське походження

і в перекладі означає оновлення, зміну, введен�

ня нового. У педагогічній інтерпретації інно=
вація означає нововведення, яке поліпшує хід

і результати навчально�виховного процесу [1]. Ін�

новацію можна розглядати як процес (масштабну

чи часткову зміну системи і відповідну діяльність)

і продукт (результат) цієї діяльності. Таким чи�

ном, інноваційні педагогічні технології як процес —

це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне

впровадження в практику оригінальних, нова�

торських способів, прийомів педагогічних дій

і засобів, що охоплюють цілісний навчальний

процес від визначення його мети до очікуваних

результатів» (І. Дичківська). У значенні продук�

ту діяльності інновацію визначимо як оригіналь�

ні, новаторські способи та прийоми педагогіч�

них дій і засобів.

Дослідники проблем педагогічної інноватики

(О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуф�

бекова, А. Ніколс та ін.) пропонують співвіднес�

ти поняття нового у педагогіці з такими характе�

ристиками, як корисне, прогресивне, позитивне,

сучасне, передове. Зокрема, В. Загвязинський

вважає, що нове у педагогіці — це не лише ідеї,

підходи, методи, технології, які в таких поєднан�

нях ще не висувались або ще не використовува�
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лись, а й той комплекс елементів чи окремі еле�

менти педагогічного процесу, які несуть у собі

прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни

умов і ситуацій ефективно розв’язувати завдання

виховання й освіти [6, с. 23], а саме такими, як:

Група авторів, зокрема й В. Кукушкіна, вважа�

ють, що будь�яка педагогічна технологія повинна

відповідати деяким основним методологічним

вимогам (критеріям технологічності) [3, с. 31]:

– концептуальність: кожній педагогічній

технології має бути притаманна опора на певну

наукову концепцію, що містить філософське,

психологічне, дидактичне та соціально�педагогіч�

не обґрунтування досягнення освітньої мети;

– системність: педагогічній технології мають

бути притаманні всі ознаки системи: логіка про�

цесу, взаємозв’язок всіх його частин, цілісність;

– можливість управління, що передбачає

можливість діагностичного цілепокладання,

планування, проектування процесу навчання,

поетапну діагностику, варіювання засобами та

методами з метою корекції результатів;

– ефективність: сучасні педагогічні техноло�

гії перебувають у конкурентних умовах і мають

бути ефективними за результатами й оптималь�

ними за витратами, гарантувати досягнення

певного стандарту освіти;

– відтворюваність: можливість використання

(повторення, відтворення) педагогічної техноло�

гії в інших ідентичних освітніх закладах, іншими

суб’єктами;

– візуалізація (характерна для окремих тех�

нологій), що передбачає використання аудіо�

візуальної та електронно�обчислювавальної

техніки, а також конструювання та застосування

різноманітних дидактичних матеріалів і оригі�

нальних наочних посібників.

Якщо звертатися до джерел поняття «техноло=
гія», то ми повинні зазначити, що воно походить

із двох грецьких слів — мистецтво, майстер!
ність і слово, навчання. Таким чином, техноло�

гію можна визначити як усвідомлене практичне

мистецтво, усвідомлену майстерність. 

Порівнюючи традиційну й інноваційну осві�

ти, які сьогодні паралельно існують в Україні,

І. Зязюн зробив такий висновок, традиційна

система навчання є безособистісною, «бездіт�

ною … без людською». У ній «людина ... постає ...

об’єктом, яким можна керувати за допомогою

зовнішніх впливів, загальних стандартів і нор�

мативів» [2].

Хоча не всі згідні з цією оцінкою, але всі серед

головних недоліків традиційної системи навчан�

ня називають авторитарний стиль керівництва;

домінування пояснювально�ілюстративного типу

навчання і репродуктивної діяльності учнів; пере�

вагу фронтальної роботи, обмеженість діалогіч�

ного спілкування; породжені цими факторами

невміння і небажання дітей учитися; відсутність

у них поцінування освіти, самоосвіти (самороз�

витку).

Найщиріші прагнення щось змінити розби�

ваються о сутність системи: в її основі містяться

психологічні процеси, що покликані формувати

людину із заданими якостями. Чого очікує учень

від школи? Задоволення пізнавальних інтересів,

можливості самоствердження, самореалізації.

Принаймні до того часу, як дитина пішла до

школи, вона була суб’єктом власної діяльності:

сама обирала гру, учасників, місце, час тощо.

Але в школі... На що зорієнтований учитель? На

обов’язкове виконання програми, яка визначає

не тільки однаковий зміст, обсяг, а й навіть темп

засвоєння інформації і способи її обробки. Таким

чином, маємо невідповідність психологічних

установок, які неминуче породжують конфлікт

(який, до речі, існував завжди, але в останні де�

сятиліття набув чітких ознак системності).

Тим часом ще всередині минулого століття

на Заході забили тривогу: учень не готовий до

життя в новому суспільстві. Він, винесли такий

присуд менеджери великих компаній, не здатен

сам учитися, не вміє працювати з інформацією

(шукати її, обробляти, переводити з однієї зна�

кової системи в іншу). «Технології завтрашньо�

го дня, — пише О. Тоффлер, — потребують не

мільйонів... людей, готових працювати в унісон

на безкінечно монотонних роботах, не людей,

котрі виконують накази, не зморгнувши оком...,

а людей, котрі можуть приймати критичні рішен�

ня, котрі можуть знаходити свій шлях у новому

оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють

нові стосунки в реальності, що швидко змі�

нюється. Світ заговорив про компетентності як

спроможність особистості застосовувати засвоєні

знання й набуті уміння у нестандартних ситуа�

ціях, «готовність і уміння діяти», здатність до

саморозвитку» [9, с. 6].

Однак компетентності, зазначає О. Савчен�

ко, складно формувати, а складніше вимірюва�

ти, але без цього якісна шкільна освіта у XXI ст.

неможлива. Значить, потрібно крок за кроком

переборюючи власну інертність і неготовність

освітнього середовища до сприйняття інно�

вацій, долати шлях від орієнтації на предметні

знання до оволодіння надпредметними вміння�

ми, формуючи, так чином, в учня внутрішню

готовність прийняття рішень, застосування на�

бутих знань у будь�яких ситуаціях. І головною

дійовою особою у цьому процесі стає учень.

«Освіта XXI століття, — це освіта для людини.

Її стрижень — розвиваюча, культуротворча

домінанта, виховання відповідальної особистос�

ті, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє
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критично мислити, опрацьовувати різноманіт�

ну інформацію, використовувати набуті знання

і вміння для творчого розв’язання проблем, праг�

не змінити на краще своє життя і життя своєї

країни» [10, c. 6].

Забезпечити реалізацію цих вимог має особис�

тісно орієнтована освіта. Спектр методик і тех�

нологій, що становлять її зміст, досить широ�

кий. Це вальдорфська педагогіка, технологія

саморозвивального навчання Г. Селевка, даль�

тон�технологія, колективний спосіб навчання

(О. Рівін, В. Дяченко), ігрові технології, методи�

ка Марії Монтессорі, технологія модульного та

модульно�розвивального навчання, проектні тех�

нології, розвивальне навчання, технологія рівне�

вої диференціації М. Гузика, адаптивна система

навчання А. Границької, технології проблемно�

го навчання, сугестивні технології, продуктивна

освіта, особистісно орієнтоване розвивальне

навчання І. Якиманської, школа «діалогу куль�

тур», інтерактивні технології та деякі інші.

Особистісно орієнтована освіта базується на

таких засадах:

– дитина в школі — повноцінна особистість;

– метою освіти є становлення особистості;

– педагогічні відносини базуються на прин�

ципах гуманізації і демократизації;

– учень є суб’єктом навчальної діяльності;

– талановитою є кожна дитина;

– в основі навчання лежить позитивна «Я�

концепція» особистості;

– навчання на основі успіху, відмова від при�

мушування.

Таким чином, можна виділити такі спільні

ознаки методик і технологій, що забезпечують

реалізацію принципів особистісно орієнтованої

освіти:

1) своєю метою вони проголошують розвиток

і саморозвиток учня з урахуванням його здіб�

ностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій

та суб’єктного досвіду;

2) створюються умови для реалізації і само�

реалізації особистості;

3) забезпечується суб’єктність учня завдяки

можливості впливу на хід діяльності (вибір зміс�

ту, засобів, методів, форм навчання);

4) навчання будується на принципах варіа�

тивності;

5) кінцевим продуктом є не лише здобуття

знань, вироблення вмінь і навичок, а й форму�

вання компетентностей;

Ключовими ознаками особистісно орієнто�

ваного навчання є опора вчителя на суб’єктний

досвід учня (на відміну від «суб’єктивного», який

передбачає, що десь існує ще й об’єктивний, тоб�

то правильний, досвід), що не несе в собі нега�

тивної оцінки (поняття вживається на означення

зумовленого процесом соціалізації емоційно�цін�

нісного ставлення особистості до певного факту,

явища); суб’єкт�суб’єктні відносини учасників

навчального пронесу (учень стає суб’єктом ді�

яльності тільки тоді, коли реально може впливати

на неї на всіх етапах: цілевизначення, плануван�

ня, організації, рефлексії, оцінювання); діяль�

нісна основа (учні вчаться самостійно здобувати

і застосовувати знання).

Крім технологій особистісно орієнтованого

навчання виокремлюють такі групи педагогічних

технологій: традиційні, педагогічні технології на

основі активізації та інтенсифікації діяльності уч�

нів; педагогічні технології на основі підвищення

ефективності управління та організації навчаль�

ного процесу; педагогічні технології на основі ди�

дактичного удосконалення та реконструювання

матеріалу; окремі предметні педагогічні техно�

логії; альтернативні та вроджені педагогічні техно�

логії; педагогічні технології розвивального на�

вчання та педагогічні технології авторських шкіл.

Наведемо стислу характеристику окремих тех�

нологій з вищеперерахованих груп. 

Групові (колективні) технології застосовува�

лись ще в середні віки. Ідеї взаємного навчання

закладено ще в бел�ланкастерській системі. Су�

часна технологія розроблена і апробована О. Рі�

вином (КСН), і В. Дяченко (ГСН).

Групова (колективна) технологія навчання

передбачає організацію навчального процесу, за

якої навчання здійснюється у процесі спілку�

вання між учнями (взаємонавчання) у групах.

Група може складатися з двох і більше учнів, мо�

же бути одно� чи різнорідною за певними озна�

ками, може бути постійною і мобільною.

Групові форми навчання дають змогу диферен�

ціювати й індивідуалізувати процес навчання;

формують внутрішню мотивацію до активного

сприйняття, засвоєння та передачі інформації;

сприяють формуванню комунікативних якос�

тей учнів, активізують розумову діяльність. Ро�

бота в групах (колективна) дає найбільший ефект

у засвоєнні знань.

Відкриті школи. Центри дослідної роботи в по�

чатковій і частково середній ланці освіти. Ці

школи набули значного поширення на Заході.

Їх особливістю є те, що значну частину часу діти

проводять за межами навчального закладу. Вчи�

тель завжди серед дітей: радить, підбадьорює,

контролює. Діти перебувають у постійному кон�

такті з «командою» педагогів, до кожного з яких

учень може звернутися за допомогою. Учні в класі

поділені за рівнями: «сильні», «середні», «слабкі»,

«відстаючі». Групування за рівнями здійснюєть�

ся лише щодо навчання з основних предметів.

Учні, які досягли успіху з будь�якого предмета,

можуть вивчати курс старшого класу.
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Технології індивідуалізації процесу навчання.
(А. Границька, В. Шадріков) — організація нав�

чально�виховного процесу, за якої вибір педа�

гогічних засобів та темпу навчання враховує

індивідуальні особливості учнів, рівень розвит�

ку їхніх здібностей та сформованого досвіду.

Його основне призначення полягає в тому, щоб

забезпечити максимальну продуктивну роботу

всіх учнів в діючій системі організації навчання.

Індивідуальне навчання — форма, модель органі�

зації навчального процесу, при якому: 1) вчитель

взаємодіє лише з одним учнем; 2) один учень

взаємодіє лише із засобами навчання (книги,

комп’ютер тощо). Головною перевагою індиві�

дуального навчання є те, що воно дає змогу

повністю адаптувати зміст, методи та темпи на�

вчальної діяльності дитини її особливостей, слід�

кувати за кожною дією й операцією при вирішен�

ні конкретних завдань, за її рухом від незнання

до знання, вносити вчасно необхідні корективи

в діяльність як учня, так і вчителя. В сучасній

вітчизняній педагогічній практиці та теорії най�

суттєвішими прикладами технологій індивіду�

алізації навчання є:

– проектний метод;

– технологія продуктивного навчання;

– технологія індивідуального навчання І. Унт;

– адаптивна система навчання А. Границької;

– навчання на основі індивідуально�орієнто�

ваного навчального плану В. Шадрікова.

Ігрові технології навчання (Й. Гензерг). Тех�

нології ігрового навчання — це така організація

навчального процесу, під час якої навчання здійс�

нюється у процесі включення учня в навчальну

гру (ігрове моделювання явищ, «проживання»

ситуації).

Сьогодні віддають перевагу терміну «імітація»

перед терміном «гра» (акцент переноситься на

внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають

за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу,

вироблення вмінь і навичок, ще й надання уч�

неві можливості самовизначитися, розвивати

творчі здібності, сприяння емоційному сприй�

манню змісту навчання.

Види ігор:
– навчальні, тренувальні, узагальнюючі;

– пізнавальні, виховні, розвивальні;

– репродуктивні, продуктивні, творчі.

Інтерактивне навчання. В Україні розроблена

і пропагується технологія інтерактивного нав�

чання О. Пометун. [інтерактив — від англ. —

взаємний та діяти]. Інтерактивне навчання —

це спеціальна форма організації пізнавальної

активності, що має за мету створення комфорт�

них умов навчання, за яких кожен учень від�

чуває свою успішність й інтелектуальну спро�

можність.

Суть інтерактивного навчання полягає в то�

му, що навчальний процес відбувається за умови

постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель

і учень є рівноправними суб’єктами навчання.

Інтерактивне навчання сприяє формуванню

навичок і вмінь як предметних, так і загально�

навчальних; виробленню життєвих цінностей;

створенню атмосфери співробітництва, взаємо�

дії; розвитку комунікативних якостей. Технологія

такого навчання передбачає моделювання жит�

тєвих ситуацій, використання рольових ігор,

спільне розв’язання проблем.

Інтерактивне навчання — це навчання діало�

гу, під час якого відбувається взаємодія учасників

педагогічного процесу з метою взаєморозумін�

ня, спільного розв’язання навчальних завдань,

розвитку особистісних якостей учнів.

Інтегровані технології (П. Ерднієв) це техно�

логії, які передбачають, що вчитель, за можли�

вості, чітко визначає реакції, поняття, ідеї та на�

вички, які мають бути засвоєні учнем, а потім за

допомогою багатостороннього підходу допомагає

учневі спрямувати власну діяльність на досягнен�

ня цих цілей. При цьому учень може діяти у влас�

ному темпі, заповнюючи прогалини у своїх

знаннях або пропускаючи те, що вже засвоєно.

Мультимедійні технології пов’язані із ство�

ренням мультимедіа�продуктів: електронних

книг, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз

даних. У цих продуктах об’єднуються текстова,

графічна, аудіо� та відеоінформація, анімація.

Мультимедіа�технології перетворили комп’ютер

на повноцінного співрозмовника, дали можли�

вість учням (будь�якого віку), не виходячи з на�

вчальної аудиторії, будинку, офісу, бути присут�

німи на лекціях видатних учених, брати участь

у конференціях, діалогах, вести кореспонден�

цію. Як принципово новий навчальний засіб

електронна книга відкрила можливості «чита�

ти», аналізувати «живі» озвучені сторінки, тобто

можливості бачити, чути, читати.
Мережеві технології призначені для телекому�

нікаційного спілкування учнів з викладачами,

колегами, працівниками бібліотек, лабораторій,

установ освіти тощо. Телекомунікаційний доступ

до баз даних здійснюється через всесвітню мережу

Інтернет. Формами мережевої комунікації є:

– електронна пошта — призначається для об�

міну інформацією між суб’єктами зв’язку, здійс�

нення консультування, організації дистанційно�

го навчання;

– телеконференція — дає змогу викладачеві

та учням, що перебувають на значній відстані

одне від одного, організувати спільне навчання,

обговорювати навчальні проблеми, брати участь

у ділових іграх, практикумах тощо в умовах так

званого віртуального класу.
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Інноваційна діяльність є специфічною і до�

сить складною, потребує особливих знань, на�

вичок, здібностей. Впровадження інновацій не�

можливе без педагога�дослідника, який володіє

системним мисленням, розвиненою здатністю

до творчості, сформованою й усвідомленою го�

товністю до інновацій. Педагогів�новаторів та�

кого типу називають педагогами інноваційного

спрямування, їм властиві чітка мотивація інно�

ваційної діяльності та викристалізована інно�

ваційна позиція, здатність не лише включатися

в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором.

Завдяки старанням педагогів�новаторів но�

вих орбіт досягло мистецтво навчання і вихо�

вання, їм належать різноманітні відкриття. На

новаторську педагогічну практику зорієнтовано

і немало представників науки, які свої авторські

програми реалізують у закладах освіти не як

експериментатори, а як учителі й вихователі.

У новаторській педагогіці знайшла багатогран�

не втілення творча сутність навчально�виховно�

го процесу. Якщо наукова педагогіка розвиває

загальні закономірності і теоретичні проблеми

виховання, то новаторська творить ефективні

педагогічні технології.

Перед кожним із нас лежать два шляхи: жити

минулими заслугами, закриваючи очі на карди�

нальні зміни у світі, прирікаючи своїх учнів

(і власних дітей) на життєвий неуспіх, або про�

бувати щось змінити у своєму ставленні до новіт�

ніх освітніх технологій. Слушно сказав про це

І. Підласий: «Можна бездумно тужити за втра�

ченими ідеалами, скаржитись на падіння духов�

ності та вихованості, втрату людяності й мо�

ральності, загалом на життя і зовсім незвичну

школу, але хід подій вже не повернути. Погро�

жувати поїздові, що стрімко віддаляється від пе�

рону, дозволено лиш дітям» [8, с. 12].

Отже, одним з найважливіших стратегічних

завдань на сьогоднішньому етапі модернізації ви�

щої освіти України є забезпечення якості підго�

товки спеціалістів на рівні міжнародних стан�

дартів. Розв’язання цього завдання можливе за

умови зміни педагогічних методик і упровад�

ження інноваційних технологій навчання.
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У статті описано три розуміння діалогу учнів
з учителем з огляду на аналіз психологічної літе!
ратури, та виокремлено такі особистісні риси
вчителів, що найбільшою мірою сприятимуть ор!
ганізації вчителем ефективної діалогічної взаємо!
дії школярів у навчальному процесі.

Ключові слова: спілкування, діалог, діалогічна

взаємодія, готовність до виконання комуніка�

тивної діяльності, діалогічність мислення. 

В статье описаны три понимания диалога уче!
ников с учителем и сформулированы такие лично!
стные качества педагогов, которые в наибольшей
степени влияют на организацию учителем эффек!
тивного диалогического взаимодействия школь!
ников в учебном процессе.

Ключевые слова: общение, диалог, диалогичес�

кое взаимодействие, готовность к выполнению

коммуникативной деятельности, диалогичность

мышления.

In this article three understandings of the dialogue
of schoolchildren with a teacher were described.
Personal qualities of a teacher which influence on the
organization of effective dialogical interaction of
schoolchildren in the educational process were formed.

Key words: communication, dialogue, dialogical

interaction, readiness to communicative activity,

dialogical thinking. 

Аналіз психолого�педагогічної літератури

з проблеми спілкування довів, що останніми ро�

ками діалог став предметом психолого�педаго�

гічного аналізу з метою його використання для

вдосконалення та гуманізації системи освіти, під�

вищення ефективності шкільного навчання. Зок�

рема, термін «взаємодія» С. О. Мусатов пропо�

нує вживати як вихідне поняття, яке передусім

містить риси та якості «найрізноманітніших

типів і рівнів безпосереднього й опосередкова�

ного обміну діяльностями та їх опредмеченими

результатами, до якого так чи інакше причетні

всі люди» [6, с. 40].

У такому розумінні поняття «взаємодія», на�

голошує С. О. Мусатов, може використовуватись

як синонім «соціального зв’язку», тобто широко

застосовуватись у сферах політики, економіки,

соціології та ін. Термін «діалогічна взаємодія»,

як правило, виступає засобом психологічного

аналізу та спрямовується передусім на вивчення

педагогічних явищ. Тому в навчальному процесі

середньої школи дане поняття використовуєть�

ся у досить вузькому значенні та ототожнюється

зі змістом термінів «спілкування» і «діалог».

У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що в пси�

хологічній літературі є три розуміння діалогу, які

слід розглянути в даному дисертаційному дослі�

дженні, оскільки саме ідея діалогу між учасника�

ми діалогічної взаємодії на уроках зарубіжної літе�

ратури цікавитиме нас найбільшою мірою [6].

Отже, завдання нашої статті такі:

1. Описати три розуміння діалогу учнів з учите�

лем з огляду на аналіз психологічної літератури.

2. Виокремити такі особистісні риси вчите�

лів, які найбільшою мірою сприятимуть органі�

зації вчителем ефективної діалогічної взаємодії

школярів у навчальному процесі.

У психологічній літературі діалог аналізу�

ють як:

1. Обмін репліками або висловлюваннями

між учасниками спілкування.

2. Принцип взаємовідносин.

3. Діалогічність самого змісту мислення та ді�

яльності сучасної людини.

У першому випадку діалог розуміють як обмін
репліками або висловлюваннями між учасниками
спілкування, і вже такий діалог учнів з учителями

та один з одним виступає як засіб інтенсифі�

кації учіння. Виходячи із загальних уявлень про

спілкування Г. М. Андрєєвої, О. О. Бодальова,

С. В. Кондратьєвої, О. М. Леонтьєва, Б. Ф. Ло�

мова, С. Д. Максименка, А. В. Петровського,

М.Г.Ярошевського, а також про його форми

(Д. Х. Бараннік, О. О. Земська, О. О. Леонтьєв,

О. Р. Лурія, Т. Слама�Казаку, Л. П. Якубинський,

Я. Яноушек), можна виокремити головну ознаку,

за якою діалог відрізняється від інших форм

мовлення і, зокрема, від монологу. Тут йдеться про

функціональне визначення діалогу: за допомогою

діалогу реалізується комунікативна взаємодія між

партнерами по спілкуванню, а за допомогою

монологу здійснюється функція повідомлення,

тобто фактично виконується односторонній ко�

мунікативний вплив. Іншою особливістю діало�

гу є реактивний характер його реплік, тому що
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кожне наступне висловлювання партнера по

спілкуванню є реакцією на попереднє.

Іншим фундаментальним поняттям, що

впливає на ефективність обміну репліками або

висловлюваннями між учасниками спілкуван�

ня, є поняття «готовності» до здійснення кому�

нікації. У психологічній літературі приділено

досить велику увагу розгляду таких форм готов�

ності: установки (Д. Н. Узнадзе); передстартового

стану на початку спортивних змагань (В. О. Ала�

торцев, Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, А. Ц. Пуні,

О. О. Чернікова); готовності до виконання бо�

йового завдання (М. І. Д’яченко, О. М. Столя�

ренко); мобілізаційної готовності у спортивній

діяльності (Ф. Генов та ін.); стану готовності

оператора (Л. С. Нерсесян, В. М. Пушкін) і т. п.

Але всі науковці погоджуються з тим, що готов�

ність — це насамперед особливий психічний

стан людини.

У дослідженнях М. Д. Левітова, Г. В. Ложкіна,

В. М. Мясищева, С. Д. Максименка, О. Г. Ко�

вальова, Н. Ю. Волянюк, А. Ц. Пуні психічний

стан розуміється насамперед як цілісне виражен�

ня особистісних якостей та властивостей. Важли�

вим психічним станом, вказують автори, є готов�

ність людини до здійснення діяльності. Психічна

готовність особистості до комунікативної діяль�

ності як певний особистісний стан може бути

або тривалим, або короткочасним, а залежить цей

стан від індивідуальних особливостей особистості

і типу вищої нервової діяльності людини, а також

від умов, в яких здійснюється спілкування.

До зовнішніх і внутрішніх умов, що зумовлю�

ють психологічну готовність до комунікативної

діяльності, відносять: зміст задач, їх складність,

новизну, творчий характер; зовнішні умови,

в яких має реалізовуватися діяльність, приклади

паттернів поведінки, що демонструють оточуючі;

особливості стимулювання дій та результатів;

мотивацію, прагнення досягнути того чи іншого

результату; оцінку ймовірності його досягнен�

ня; самооцінку власної підготовленості; оцінку

попереднього нервово�психічного стану, зокрема

стану здоров’я та фізичного самопочуття; оцінку

власного досвіду мобілізації сил, спрямованих

на розв’язання важких і ускладнених комуніка�

тивних задач, опанування вмінням настроювати

себе на очікувану майбутню діяльність, ство�

рювати для її реалізації оптимальні внутрішні

умови.

Експериментальні дослідження, описані

А. Ц. Пуні, В. А. Семіченко, В. В. Клименком,

В. М. М’ясищевим, Л. М. Карамушкою, М. Д. Ле�

вітовим, О. Г. Ковальовим, продемонстрували,

що динамічну структуру стану психологічної го�

товності до виконання комунікативної діяль�

ності утворюють такі взаємопов’язані елементи:

– усвідомлення власних потреб, вимог су�

спільства, колективу; 

– розуміння комунікативної задачі, яку слід

розв’язати;

– усвідомлення цілей, досягнення яких при�

зведе до задоволення потреб чи виконання пос�

тавленої задачі;

– осмислення й оцінка умов, в яких будуть

реалізовуватися очікувані людиною дії, актуалі�

зація особистісного досвіду, пов’язаного в ми�

нулому з розв’язанням подібних задач;

– визначення на основі особистісного досвіду

щодо очікуваного результату діяльності найбільш

імовірних способів розв’язання комунікативних

задач;

– прогнозування прояву своїх інтелектуаль�

них, емоційних, мотиваційних і вольових проце�

сів, оцінка співвідношення власних можливостей

та рівня домагань із необхідністю досягнення

бажаного результату;

– мобілізація внутрішніх сил та резервів пси�

хіки відповідно до зовнішніх умов розв’язання

комунікативних задач з метою досягнення пос�

тавленої мети.

Відтак можна зробити висновок, що стан

психологічної готовності до здійснення ко�

мунікативної діяльності має складну динамічну

структуру, відображає сукупність інтелектуаль�

них, емоційних, мотиваційних і вольових сторін

психіки людини у співвіднесенні їх із зовніш�

німи умовами й очікуваними бажаними резуль�

татами.

Окрім комунікативної готовності як психіч�

ного стану, розрізняють комунікативну готов�

ність як стійке новоутворення особистості; ос�

тання діє постійно, її не потрібно формувати

кожен раз у випадку виникнення наступної но�

вої поставленої задачі. Вже така готовність сама

по собі може вважатися істотною передумовою

досягнення успіху в процесі діяльності. 

На відміну від стану тимчасової комунікатив�

ної готовності, який відображає передусім усві�

домлення людиною особливостей і вимог щодо

очікуваної ситуації, готовність як особистісне

новоутворення є стійкою системою важливих ко�

мунікативних якостей особистості (ставлення

до процесу спілкування, організованість, спос�

тережливість, володіння собою і т. п.), досвіду

людини, знань, навичок та умінь, необхідних для

успішної реалізації комунікативної діяльності

в багатьох різноманітних ситуаціях.

Поряд із цим тимчасова комунікативна го�

товність і готовність як особистісне новоутво�

рення тісно пов’язані між собою. Тимчасова го�

товність, на нашу думку, визначає ефективність

формування останньої у даних конкретних нових

обставинах. У свою чергу, виникнення комуні�
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кативної готовності як тимчасового стану зале�

жить від сформованості готовності як особистіс�

ного новоутворення. У тимчасову готовність, та�

ким чином, нерідко включаються актуалізовані

компоненти особистісної готовності, завдяки

чому здійснюється трансформація особистісних

установок, стійких мотивів поведінки, досвіду

особистості відносно конкретних завдань ко�

мунікативної діяльності у даному конкретному

випадку.

У психологічній літературі діалог також ана�

лізується як принцип взаємовідносин. З цієї точки

зору, діалог розглядається як суттєва, глибинна

характеристика педагогічного процесу, яка висту�

пає і як засіб розв’язання навчально�виховних

завдань, і як соціально�психологічне забезпечен�

ня педагогічного процесу, і як спосіб організації

взаємин вчителя з учнями, від яких, в кінцевому

підсумку, і залежить ефективність навчання, ви�

ховання та розвитку особистості школярів. Діалог

при цьому слід трактувати як систему органіч�

ної соціально�психологічної взаємодії вчителя

та учнів, зміст якої створює обмін інформацією,

пізнання особистості, здійснення виховних

впливів, організацію взаємостосунків за допо�

могою різноманітних комунікативних засобів та

цілісну «трансляцію» особистості педагога на

аудиторію. 

Гуманістично орієнтована навчально�вихов�

на система передбачає принципову зміну статусу

школяра в процесі педагогічної взаємодії, а саме

перехід від домінуючої суб’єкт�об’єктної до

суб’єкт�суб’єктної парадигми взаємодії учителя

й учня; перехід вчителя від інформативно�конт�

ролюючої позиції до рівнопартнерської на�

вчальної співпраці в системі «учитель�учні»; пе�

ретворення при цьому школяра в активного

співучасника навчально�виховного процесу.

Якщо аналізувати діалог як принцип взаємо�

відносин, то принципової значущості набувають

власне самі відносини (їх виявлення, розуміння,

інтенсифікація тощо). На основі міжособистісних

рольових відносин виникає модальна взаємодія

(міжособистісний, психологічний аналіз «сто�

сунків», що здійснюється під впливом механіз�

мів зараження, навіювання, переконання та на�

слідування). Міжособистісна модальна взаємодія

ґрунтується на духовній спільності, інтимному

контакті, внутрішній солідарності. Предметом

цієї модальної взаємодії постають самі по собі

міжособистісні відносини. За своєю суттю їх

структура відповідає механізму, за допомогою

якого людина формується як суспільний суб’єкт.

Міжособистісні відносини, вважає М. М. Обо�

зов, — це свого роду взаємна готовність суб’єктів

до діалогічної взаємодії, яка реалізується пове�

дінкою суб’єктів в умовах спілкування, спільної

діяльності. Готовність до такої взаємодії, як пра�

вило, супроводиться емоційними переживання�

ми її учасників: позитивними, індиферентними,

негативними тощо. Емоційність і експресивність

є специфічною рисою міжособистісних відносин.

Це означає, що вони виникають і складаються

на базі певних почуттів, які народжуються у лю�

дей залежно від їх ставлення один до одного.

Аналізуючи проблему діалогу як принципу

взаємовідносин, доволі важливим також постає

питання визначення стилю педагогічного спілку�

вання. Достатньо ефективним є стиль спілкуван�

ня на основі дружнього ставлення. Він є надійною

передумовою успішності спільної навчально�

виховної діяльності, оскільки дружнє ставлення

партнерів один до одного — важливий регуля�

тор діалогічної взаємодії. Однак тут існує небез�

пека переходу дружніх стосунків у неділові

відносини з учнями (переважно це стосується

молодих педагогів), що досить негативно впли�

ває на діалогічну взаємодію зокрема та на на�

вчально�виховний процес загалом. 

Гуманістична позиція, якої дотримуємось і ми

в нашому дисертаційному дослідженні, полягає

в тому, що розвивальний ефект виникає в про�

цесі діалогічної взаємодії в результаті створення

атмосфери взаєморозуміння, щирості, саморо�

зкриття та теплих взаємовідносин між школяра�

ми та вчителем. Тому важливо, щоб педагог мав

би такі особистісні характеристики, які дали

б йому змогу створити максимально сприятливі

умови для розвитку самосвідомості, мислення

учасників діалогічної взаємодії, що й забезпечує

ефективність спільної колективної діяльності.

Узагальнюючи існуючі в психологічній літера�

турі напрацювання стосовно дослідження про�

фесійних особистісних рис педагогів (С. Кра�

тохвіл, М. Ліберман, К. Роджерс, К. Рудестам та

ін.), ми виокремлюємо такі особисті риси, які,

з нашої точки зору, сприятимуть організації вчи�

телем ефективної діалогічної взаємодії у класі:

– відкритість до сприймання та розуміння ін�

ших, не подібних до власних поглядів і думок; 

– гнучкість і терпимість до інших, навіть про�

тилежних суджень, точок зору;

– емпатійність, сприйнятливість, здатність

створювати атмосферу емоційного комфорту;

– аутентичність поведінки, тобто здатність

демонструвати групі справжні емоції та пережи�

вання;

– ентузіазм й оптимізм, віра у здібності учас�

ників групи щодо самозміни і саморозвитку

власної особистості;

– врівноваженість, терпимість до ситуацій

фрустрації, когнітивного дисонансу і невизна�

ченості;

– високий рівень саморегуляції;
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– упевненість у собі, власних здібностях і мож�

ливостях, намаганнях і переконаннях, здатність

до прояву позитивного самоставлення, до здійс�

нення адекватної самооцінки;

– усвідомлення своїх потреб, мотивів, діяль�

ності негативних рис особистості, якостей і влас�

тивостей тощо;

– багата уява, інтуїція;

– достатньо високий рівень розвитку інте�

лекту, комунікативних і творчих здібностей.

Особистісні особливості відіграють важливу

роль у діяльності вчителя зарубіжної літератури,

що пояснюється специфікою літератури як на�

вчального предмета, яка, вміщуючи паттерни

спілкування людей, виступає під час навчання

в двох планах — і як мета, і як засіб навчання. 

Для нашого дисертаційного дослідження най�

більшого значення набуває третє тлумачення

діалогу, що виступає як доповнення до розгляну�

тих вище підходів до розуміння діалогу та вира�

жає діалогічність самого змісту мислення сучасної
людини. Про діалогічність людської психіки, яка

зумовлює діалогічність мислення та діяльності,

вдало висловився А. Г. Волинець. Науковець ви�

окремив низку принципів, за якими має дослі�

джуватися та визначатися згадана діалогічність,

а саме: 

– думка «здійснюється» (або реалізується)

у слові;

– думка зумовлюється певним предметом,

і сама по собі є словом про деякий предмет;

– свідомість існує завдяки мовленню;

– думка і є мовленням, замкненим у самому

собі;

– думка є зверненням до себе як до Іншого,

тобто до співрозмовника;

– думка здатна переформовувати свідомість

особистості;

– думка і є «радикальним сумнівом» самим

по собі;

– свідомість має двошарову природу;

– свідомість може існувати лише на межі з ін�

шою свідомістю;

– свідомість постає у вигляді відображення

світу, предмета, що підкреслює самототожність

людини; 

– свідомість є «ствердженням неможливого»;

– думка здійснюється у спілкуванні;

– кожне слово у спілкуванні може бути зро�

зумілим чи незрозумілим;

– і у мисленні, і у спілкуванні суб’єкт�предмет

(чи суб’єкт�об’єкт) і предикат здатні до зміни

позицій;

– предмет спілкування є і організатором ко�

мунікації і так званим «мовчазним суб’єктом»,

провокатором та рушійною силою, тобто він ви�

ступає як аналог предмета думки;

– спілкування у переносному значенні є ме�

тафорою мислення, тоді як мовчання суб’єкта�

предмета не збігається з артикульованим зовніш�

нім мовленням партнера по спілкуванню;

– подвійний смисл кожного слова у спілку�

ванні набуває додаткових конотацій;

– мислення, свідомість і спілкування вели�

кою мірою детермінують одне одного;

– Я�Це і Я�Інше породжують одне одного та

існують виключно в одну мить;

– ідея виступає як постулат взаємоперетворен�

ня предмета спілкування і предмету мислення;

– ідея, думка, свідомість, спілкування, мов�

лення, мова, слово, предмет, суб’єкт, предикат

є різними сторонами діалогічного буття або

діяльності [3, с. 134–142].

Філософія діалогічності мислення та діяльнос�

ті, вважає А. Г. Волинець, цілком пояснюється

таким твердженням: «До» того, як Я�Інший по�

ставив предмет переді мною�Цим, я предмет не

бачив, не пригадував, не усвідомлював, тобто не

усвідомлював одночасно і себе як усвідомлю�

ючого цей предмет, тобто Я�Цей певним чином

не був Я�Цей, вже�умовчуючий, випитуваний

і виникаю у спогляданні випитуючого, ще�не�

артикулюючого, Я�Іншого, й … породжую йо�

го!» [3, с. 137].

Для діалогу з огляду на третій принцип його

тлумачення характерною є тематична цілеспря�

мованість, тобто налаштованість партнерів по

спілкуванню на розвиток теми діалогу. Тому та�

кий діалог підкреслює принципову рівність йо�

го учасників, бажання кожного відмовитись від

тяжіння монопольного володіння істиною, ви�

значення права співрозмовника на свою власну

точку зору, навіть якщо вона є не зовсім адекват�

ною, розумною та доцільною, повагу партнерів

по спілкуванню щодо точки зору іншої особис�

тості, бажання її зрозуміти й оцінити, проінтер�

претувати, відкритість по відношенню до інших

тлумачень істини, реальних і можливих.

Оточуючий світ, наявна ситуація беруть участь

у діалозі з людьми в тому плані, що суб’єкт перед�

бачає і враховує «протислово» (за М. М. Бахті�

ним), яким постає опір діям людини з боку ото�

чуючого світу (в цьому і полягає діалогічність

діяльності особистості). Виходячи з концепції

М. М. Бахтіна, діалог — це загальнолюдська ре�

альність, передумова свідомості та самосвідо�

мості особистості, а також основна форма її ре�

алізації. Діалог пронизує всю діяльність людини

протягом цілого життя, і діалогічні включення

можна побачити навіть у суто монологічних

формах поведінки особистості. Усвідомивши

потребу у діалогічній взаємодії з іншою люди�

ною, особистість наділяється «діалогічною

інтенцією» (за М. М. Бахтіним). А реалізація
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цієї інтенції здійснюється за допомогою моде�

лювання наративу. Так, особистість пропонує

Іншому свої інтенції, які залишаються ще не до�

сить зрозумілими їй самій. Завдяки відповіді

Іншого виникає і проговорення запропонова�

них інтенцій, в результаті чого вони можуть ста�

ти переживаннями особистості. У противному

разі несистемна будова внутрішнього світу лю�

дини призведе до усвідомлення особистістю

когнітивного дисонансу.

Так, М. М. Бахтін бачить у діалозі не засіб,

а радше сутність свідомості. Він концентрує

увагу ні на діалозі для вивчення змісту певного

предмета, а передусім на змісті для розуміння

сутності самого діалогу. Тобто метою діалогу

постає не необхідність передати чи отримати

певну інформацію, а потреба людини у згоді,

співчутті, розумінні чи нерозумінні, запере�

ченні чи схваленні та ін. Потік свідомості (як,

до речі, і сама діяльність), тим самим, рухається

та існує в режимі функціонування внутрішньо�

го діалогу. Отже, діалог — це передусім потреба

людини у діалогічній взаємодії, схваленні, ро�

зумінні та прийнятті своєї особистості партне�

ром по спілкуванню [2].

Виходячи з принципів діалого�культуро�

логічного підходу в освіті, Г. О. Балл створює

модель діалогу, що орієнтується на прилучення

його учасників до наукової культури. Навчальний

діалог буде продуктивним тільки тоді, коли він

наближає кожного його учасника до осягнення

істини, а результати дискусії залишаються відкри�

тими. Г. О. Балл вважає, що «зовсім не обов’язко�

во (а при обговоренні досить глибоких проблем —

неможливо) досягти згоди з усіх питань, котрі

обговорювались під час діалогу. Йдеться про

згоду щодо підсумку діалогу — підсумку, який

має бути явно сформульований» [4, с. 104]. Ви�

ходячи з даного положення, Г. О. Балл виділяє три

типові варіанти погодженого підсумку діалогу:

1) підсумок діалогу збігається з думкою ко�

гось одного з його учасників;

2) підсумок діалогу формулюється «шляхом

синтезу компонентів, кожен з яких бере поча�

ток у думці когось із учасників діалогу»;

3) підсумок, сформований на метарівні. В да�

ному разі парадигмі діалогу буде відповідати «схе�

матизм драматичного твору» [4, с. 107]. 

Спираючись на дану концепцію Г. О. Балла

щодо типових варіантів погодженого підсумку

діалогу, Н. О. Михальчук визначає такі види діа�

логізму:

1. Координативний діалогізм, який передба�

чає врахування особистістю суб’єктності співроз�

мовника, яким у даному разі виступає суб’єкт

літературного твору, тобто його позиції, думок,

поглядів. Так, складовою координативного діа�

логізму є суб’єктно�орієнтований компонент,

тобто сприйняття певного змісту повідомлення

іншої людини, що, на жаль, часто веде до підпо�

рядкування іншій особистості, погодження з її

судженнями тощо.

2. Субординативний діалогізм, який, на від�

міну від координативного, орієнтується не так

на особистісний аспект, як на процесуальність

взаємодії в широкому розумінні цього слова. На

перше місце тут виступає змістовність діалогіч�

них реакцій, їх послідовність, взаємозумов�

леність і взаємодоповнення. Субординативний

діалогізм передбачає суб’єктно�дискурсивний

компонент як раціональне обґрунтування влас�

ної точки зору, що, безперечно, передбачає також

толерантне ставлення до думок співрозмовника

(навіть якщо тим співрозмовником є автор тво�

ру, який виступає в ролі «двійника» або «опо�

нента» (за М. М. Бахтіним), але обов’язковою

домінантою, безперечно, є власна гіпотеза, по�

зиція, думка тощо.

3. Особистісно�рефлексивний діалогізм є най�

глибшим за змістом з огляду на розуміння парт�

нера у спілкуванні. Суб’єктність у цьому разі

виступає як детермінанта розвитку власного ба�

чення особистістю своєї позиції, що передбачає

розвиток критичного ставлення до своєї точки

зору та думок, здатності розуміти й усвідомлювати

висловлювання партнерів у спілкуванні (зокрема,

якщо співрозмовником виступає автор літера�

турного твору), обґрунтовувати власні судження,

ставити питання, формулювати сумніви, вносити

нові ідеї та пропозиції, висловлювати нетради�

ційні, оригінальні думки, виправляти висловлю�

вання інших учасників спілкування, викорис�

товуючи водночас те, що є в них прийнятним

[5, с. 331–332].

Отже, аналіз наукової літератури дає підстави

стверджувати, що здатність до діалогічної взаємо�

дії залежить від індивідуальних характеристик

індивіда, від особливостей його становлення та

розвитку, від сформованості моральних, естетич�

них, філософських знань, умінь, навичок, від

місця, яке він займає у суспільному середовищі,

від його особистісного, ціннісного ставлення як

до самого себе, так і до інших людей, що виявля�

ється у його поведінці, становить його культуру.

Крім загальної культури у міжособистісному спіл�

куванні великого значення набуває й психоло�

гічна культура, яка передбачає здатність індивіда

до суб’єкт�суб’єктної взаємодії, здатність будува�

ти свої стосунки з іншими на підставі паритет�

них відносин «Я�Ти», його вміння поставити себе

на місце іншого, уміння співпереживати тощо.

Ефективна діалогічна взаємодія суб’єктів пе�

дагогічної комунікації має стимулювати розви�

ток мислення партнерів по спілкуванню. Адже
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здатність до діалогічної взаємодії К. О. Абульха�

нова�Славська вважає складовою соціального

мислення, інтелектуальною особливістю особис�

тості. Науковець вказує на обов’язкову наявність

процедури категоризації під час здійснення діа�

логічної взаємодії, що приводить до вирівнюван�

ня позиції «Ми» завдяки протиставленню по�

зиції «Вони» [1]. Поза тим спеціальних цілісних

досліджень проблеми впливу діалогічної взає�

модії школярів підліткового віку між собою та

з літературним твором на розвиток їхнього мис�

лення у психологічній літературі недостатньо.

Існують лише окремі думки науковців, які об�

ґрунтовують цю проблему на теоретичному

рівні і не підкріплюють її спеціальними емпірич�

ними дослідженнями. Тому вважаємо за доцільне

спеціально зайнятися розглядуваною пробле�

мою та дослідити її глибоко й фундаментально.

В наступних наших публікаціях проаналізуємо

поняття «мислення» та звернемо увагу на існу�

ючі в науковій літературі праці щодо особливос�

тей його розвитку в ефективній діалогічній

взаємодії школярів на уроках в середній школі.
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У статті розкрито сутність і значення інно!
ваційних підходів до виховання школярів в умовах
загальної середньої освіти, визначено складові ін!
новаційного процесу й піддано аналізу ознаки інно!
ваційного виховного середовища.

Ключові слова: виховання, індивідуалізація,

особистісно орієнтований підхід, інновації, ін�

новаційні технології виховання, інноваційна

діяльність вчителя.

В статье раскрывается сущность и значение
инновационных подходов к воспитанию школьни!
ков в условиях общего среднего образования, опре!
деляются составные инновационного процесса
и анализируются признаки инновационной воспи!
тательной среды.

Ключевые слова: воспитание, индивидуали�

зация, личностно�ориентированный подход,

инновации, инновационные технологии воспи!
тания, инновационная деятельность учителя.

The article deals with the essence and values of the
innovative approaches to the schoolchildren education
under the conditions of general secondary education,
the innovative process components are determined and
the features of innovative educatory environment are
analyzed.

Key words: education, individualization, perso�

nality oriented approach, innovations, educational
innovative technologies, teacher’s innovative activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ви�

ховання, як зазначав ще свого часу Г. Сковорода,

є умовою людського буття [1, с. 89]. Оскільки

кожна людина прагне прожити радісне, щасли�

ве життя, виховання повинно приносити задо�

волення. Процеси перебудови у сучасній школі

зумовлені утвердженням нової гуманістичної

парадигми виховання, в якій суб’єктом і метою

виступає дитина. Організація її «саморуху» від

нижчих до найвищих рівнів розвитку вимагають

пошуку нових форм і засобів виховної роботи,

які, «не ламаючи природи дитини», забезпечу�

вали б її соціалізацію та засвоєння нею загаль�

нолюдських і національних цінностей. Упрова�

дження інноваційних технологій у сферу освіти

сприяє розв’язанню проблеми щодо їх якісного

впливу на зміст, методи та організаційні форми

виховання, які, у свою чергу, створюють умови

для процесу оновлення в галузі підготовки май�

бутніх учителів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Не�

зважаючи на те, що педагогічні інновації стали

предметом спеціального дослідження у вітчиз�

няній науці лише в останні десятиліття, у цьому

напрямі зроблено вже багато. Спектр вітчизняних

наукових досліджень, що висвітлюють проблеми

педагогічної інноватики, досить широкий.

Загальні проблеми педагогічної інноватики

досліджуються у працях В. Взятишева, Ю. М’яко�

тіна, В. Паламарчук, В. Пінчука та ін.

Особливостям організації різних напрямів ви�

ховання молодших школярів, у межах яких мо�

жуть впроваджуватись інноваційні технології,

присвячено психолого�педагогічні дослідження

сучасних науковців — І. Беха, О. Богданової,

Т. Гуменникової, О. Киричука, Ю. Красовицько�

го, Л. Кузнєцової, О. Матвієнко, В. Мацулевич,

В. Мухіної, В. Петрової, І. Підласого, Б. Прий�

мана, О. Савченко, В. Сухомлинського, Г. Тара�

сенко та ін. 

Поза тим проблема інноваційності у виховній

роботі вчителя початкових класів потребує по�

дальшої теоретичної і практичної розробки.

Формулювання цілей статті. Метою даної пуб�

лікації є розкриття сутності та значення іннова�

ційних підходів до виховання школярів в умовах

загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно�

вації, як відомо — це певні нововведення в певній

конкретній галузі науки, а інновація педа�

гогічна — це процес становлення, поширення

й використання нових засобів, методів і форм

(нововведень) для розвитку тих педагогічних про�

блем, які досі розв’язували інакше. Інноваційну

спрямованість педагогічної діяльності зумовлю�

ють соціально�економічні перетворення, які

вимагають відповідного оновлення освітньої

політики, прагнення вчителів до освоєння та за�

стосування педагогічних новинок, конкуренція

загальноосвітніх закладів [2, с. 25].

К. Крутій наголошує на тому, що інновації —

це зміни всередині системи. У педагогічній ін�

терпретації і в найзагальнішому плані інновації
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означають нововведення в педагогічній системі,

які поліпшують розвиток (перебіг) і результати

освітнього процесу. Проте нововведення можуть

і погіршити систему. Отож, узагальнює вчена,

суть не в самих нововведеннях, а в тому, що вони

дають [3]. Науковці (І. Підласий, А. Підласий)

доводять, що інновація означає таке нововве�

дення, що здійснюється в системі за рахунок її

власних ресурсів (резервів) [4].

Нововведення (інновації) не виникають самі

собою, а є результатом наукових пошуків, аналі�

зу, узагальнення педагогічного досвіду. Інновацій�

ний процес у вихованні розпочинається з етапу

вивчення об’єкта чи явища виховного процесу.

Головною рушійною силою інноваційної вихов�

ної діяльності є вчитель, оскільки суб’єктивний

чинник є вирішальним і під час впровадження та

поширення нововведень. Педагог�новатор є но�

сієм конкретних нововведень, їх творцем, мо�

дифікатором. Він має широкі можливості і не�

обмежене поле діяльності, оскільки на практиці

переконується в ефективності наявних техноло�

гій виховання і може коригувати їх, проводити

докладну структуризацію досліджень виховного

процесу, створювати нові форми та методи. Ос�

новна умова такої діяльності — інноваційний

потенціал педагога, і тому сьогодні школі по�

трібен учитель з яскраво вираженими творчими

здібностями, здатний до організації своєї профе�

сійної діяльності на інноваційному рівні. 

Будь�яка творча діяльність вчителя може бути

мистецтвом або технологією. Мистецтво осно�

ване на інтуїції, технологія — на закономірнос�

тях науки. З мистецтва все починається, техно�

логією закінчується, щоб потім все почалося

спочатку.

Педагог�інноватор усвідомлює свою педаго�

гічну місію, а саме змінити на краще якість життя

своїх вихованців. Він дбає не тільки про навчання

та виховання, він хоче відкрити дітям можли�

вості творчого розвитку. Педагог�інноватор го�

товий до пошуку, прагне до вдосконалення,

ініціативний, активний, креативний, компете�

нтний. Серед особистісних показників виділяють

також проектно�конструктивну свідомість [6].

Педагог�інноватор перебуває в постійному по�

шуку нових ідей, він здатний їх оцінити, творчо

використати те, що придатне, в своїй роботі, мо�

же створити свій творчий проект, свою освітню

технологію.

К. Крутій визначає інноваційну діяльність як

метод пізнання, за допомогою якого у природ�

них або штучно створених умовах, що контро�

люються і керуються, досліджується освітнє

явище, прогнозується новий спосіб вирішення

педагогічного завдання або проблеми. Цілеспря�

мування інноваційної діяльності, на думку до�

слідниці, зумовлюється: об`єктивними потреба�

ми суспільства в оновленні роботи закладу;

соціальним замовленням, виявленим органами

управління освіти в результаті наукового прогно�

зу; реальними умовами і можливостями в даний

період її розвитку; інтересами керівників, педа�

гогів — тих, хто буде організовувати і проводити

інноваційну діяльність [3].

В інноваційній школі вчителю необхідно ство�

рити такі умови, щоб кожна дитина почувалася

там комфортно, незалежно від її індивідуальних

психофізіологічних особливостей, здібностей

і нахилів. У центр уваги слід поставити фізичне,

психічне й моральне здоров’я учнів. 

Використовуючи знання з психології, необхід�

но створити умови для того, щоб у дитини ви�

никло внутрішнє бажання творити себе, а це, як

відомо, показник найвищого рівня виховання. 

Важливою ознакою інноваційного виховно�

го середовища є наявність системи використан�

ня перспективних педагогічних технологій для

забезпечення якісної освіти школярів [5]. В ар�

сеналі нинішніх педагогів є безліч нових форм,

методів, технологій виховання, але в їх основі має

бути особистісно орієнтований підхід до вихован�

ця. До найпоширеніших технологій належать

такі: технологія виховання духовної культури

школяра, педагогічне умовляння, технологія ін�

тегрованого виховання, розвивальне виховання,

технологія виховання успішної особистості,

технологія роботи вчителя�вихователя з однією

дитиною, технологія тьюторської підтримки та

супроводу дитини, технологія нейролінгвістич�

ного програмування, технологія «Педагогічна

підтримка», технологія рефлексивного самовихо�

вання, інтерактивні технології виховання, нові

інформаційні технології та ін. Ігровими техно�

логіями є казкотерапія, психокорекційне малю�

вання, технологія «Виховувати граючи — грати

виховуючи», технологія «Нова цивілізація», тех�

нологія виховання рольовими іграми тощо. Серед

трудових виділяємо технологію «Трудові справи

для школи і рідного міста (села)», серед приро�

доохоронних — «Школу природи», «Екологічну

школу». Дозвіллевими технологіями вважаємо

технології «Школа, відкрита соціуму», «Школа

життєтворчості», технологію міжвікового вихо�

вання та ін. До гуртків за інтересами, нахилами,

здібностями належить технологія виховання та

розвитку дітей за інтересами. 

В основу сучасних технологій покладено осо�

бистісно орієнтований підхід, що зумовлений

пріоритетом особистості дитини, її гармонійно�

го розвитку в умовах існуючої освітньої системи

і передбачає трансформацію виховання у сферу

самоствердження особистості. Особистісно орі�

єнтоване виховання — це виховання, метою

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
2

, 
2

0
1

0

238



якого є процес психолого�педагогічної допомо�

ги дитині в становленні її суб’єктивності, куль�

турної ідентифікації, соціалізації, життєвому

самовизначенні [7]. Дослідник І. Бех визначає

інваріанти особистісного підходу до виховання,

серед яких формування у суб’єкта здібностей

й усвідомлення себе особистістю; культивуван�

ня у вихованця цінності іншої особистості;

утвердження педагогом позитивної особистісної

сутності вихованця як альтернатива аналізу, що

викриває його негативні риси; культивування

у вихованця досвіду свободи приймати особис�

тісні рішення; відповідність образу «Я» вихованця

результатам своєї поведінки; ціннісно�смислова

спрямованість предметної діяльності особистос�

ті; виховання в дитині готовності обстоювати се�

бе як особистість; колектив як чинник унікальної

ситуації виховання особистості тощо [7, с. 356]. 

В основі запропонованого підходу до розу�

міння й організації особистісно орієнтованого

виховання лежить принцип індивідуалізації, ре�

алізація якого здійснюється через індивідуальне

виховання. За формулюванням Г. Селевка, це

така організація педагогічного процесу, за якої:

1) вихователь взаємодіє тільки з однією дитиною

(на рівні «особистість» — «особистість»); 2) ди�

тина сприймає вплив тільки однієї особистості

із всіх оточуючих її людей; 3) школяр самос�

тійно взаємодіє тільки з педагогічним засобами

(книжка, комп’ютер тощо). Вчений наголошує,

що ці моделі можуть існувати як окремо, так

і сукупно [8].

Кожна інновація проходить апробацію, тоб�

то масову перевірку доцільності її застосування

в освіті. Однак інноваційна діяльність завжди

пов’язана з ризиком, це діяльність зі заздалегідь

невідомим результатом. К. Крутій називає такі

причини невдач: частина задумів не здійснюється

через несприятливі умови (кадрові, матеріальні,

морально�психологічні тощо); деякі передбачен�

ня виявляються помилковими. Науковець ок�

реслює такі шляхи забезпечення ефективності

інноваційної діяльності, як ретельна підготовка

і добре науково�методичне забезпечення інно�

ваційної діяльності; передбачення у програмі

роботи резервного часу, щоб у разі невдачі ви�

правити ситуацію традиційними методами, тоб�

то вивчення наслідків інноваційної діяльності

доцільно здійснювати не наприкінці навчаль�

ного року, а до його завершення з тим, щоб ма�

ти можливість компенсувати недоліки у межах

поточного навчального року [3].

Висновки. Таким чином, використання інно�

ваційних технології виховання забезпечить фор�

мування гармонійної особистості молодшого

школяра. Однак це складний процес, що вимагає

від педагога творчої, науково�пошукової діяль�

ності. Означена проблема потребує подальшого

дослідження, зокрема аналізу методики вико�

ристання та систематизації інноваційних техно�

логій виховної діяльності у практичній діяль�

ності вчителя загальноосвітньої школи. 
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У статті виокремлено аспекти розуміння осо!
бистістю літературного твору, описано й оха!
рактеризовано отримані нами в експерименталь!
ному дослідженні результати, що відповідають
розглянутим аспектам розуміння літературного
твору старшокласниками.

Ключові слова: аспекти розуміння особистістю

літературного твору, репродуктивний аспект,

денотативний чи раціонально�логічний аспект,

емоційно�оцінний аспект, експресивний аспект,

соціокультурний аспект.

В статье выделены аспекты понимания лич!
ностью литературного произведения, описаны
и проанализированы полученные нами в экспери!
ментальном исследовании результаты, которые
соответствуют рассмотренным аспектам пони!
мания литературного произведения старшеклас!
сниками.

Ключевые слова: аспекты понимания лич�

ностью литературного произведения, репродук�

тивный аспект, денотативный или рационально�

логический аспект, эмоционально�оценочный

аспект, экспрессивный аспект, социокультур�

ный аспект.

In this article the aspects of person’s understanding of
the novel were determined. The results of the experimen!
tal research which depend upon the aspects of senior
schoolchildren’s understanding of the novel were
described. 

Key words: the aspects of person’s understanding

of the novel, reproductive aspect, denotative or ratio�

logical aspect, emotionally�appreciative aspect,

expressive aspect, socio�cultural aspect.

У сучасній середній школі дедалі більшої ак�

туальності набувають питання розуміння тексто�

вого матеріалу, що вельми сприяє підвищенню

ефективності навчального процесу. Тому розроб�

ленню моделей розуміння слід приділяти особли�

ве значення. Окремої уваги заслуговують і питан�

ня навчання школярів розуміти твори художньої

літератури. Так, завданнями нашої статті стали: 

1. Виділити аспекти розуміння особистістю

літературного твору.

2. Описати й охарактеризувати отримані на�

ми в експериментальному дослідженні резуль�

тати, що відповідають розглядуваним аспектам

розуміння літературного твору.

Найпростіший аспект розуміння літератур�

ного твору названий нами репродуктивним. Ав�

тор, створюючи твір, спостерігає певні явища

й факти дійсності. Він узагальнює їх у своїх роз�

думах, відволікається від абстрактного, наближує

опис до загальноприйнятого. Абстрагований

висновок твору можна спостерігати в більшості

випадків, які відповідають сталим узагальненим

характеристикам твору. Індивідуальний художній

образ реалізує конкретний прояв загального.

Висновок про єдність окремого та загального,

про прояв загального в окремому, що завершує

художнє пізнання автором оточуючого світу,

здійснюється в художньому мисленні різними

шляхами. Такі загальноестетичні образи у зв’язку

із характером їх створення та сприйняття можна

назвати узагальненими (типізованими, синте�

тичними). Їх розвиток та взаємодія становлять

структуру художнього твору. Формуються вони

на підгрунті словесних (мовних) образів, що ло�

калізуються в межах контексту. 

Репродуктивний аспект вміщує такі функціо�

нальні елементи, як: «текст» (Т) і «уявлення» (У).

Вони становлять собою відповідно: «текст» —

інтерпретація тексту чи окремих його частин

(літературний шар — ЛШ), розуміння музики,

написаної до літературного твору загалом чи до

окремих його частин, розгляд і розуміння кар�

тин до тексту (позалітературний шар — ПЛШ);

«уявлення» — виникають у зв’язку з розумінням

тексту (ЛШ) чи завдяки музиці, яка прозвучала,

чи під впливом картин художників (ПЛШ). Ре�

продуктивний аспект, таким чином, є досить

поверховим процесом розуміння літературного

твору. Результат цього процесу — у вмінні перека�

зати текст, викласти свої спостереження, корис�

туючись відповідною метамовою, без висловлен�

ня й обґрунтування власної точки зору, думки

тощо. 

Також ми виокремили денотативний, або ра=
ціонально=логічний, аспект, який значною мірою
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зумовлює розуміння школярами літературного

твору. Означений аспект містить такі функціо�

нальні елементи, як «інтенції» (Ін) та «моделі»

(Мд). Вони являють собою відповідно: «інтен�

ції» — відображають спрямованість на певний

зміст, що веде до пошуку розв’язання проблем�

ного завдання, до аналізу й розуміння літератур�

ного твору (ЛШ); якщо розуміння твору відбу�

вається лише завдяки музиці чи картинам, ми

говоримо про наявність позалітературного шару;

«моделі» — становлять цілісне розуміння змісту

(літературного твору та позалітературних текстів

завдання). Літературні моделі (ЛМ) чи картини

(К) часто виступають як узагальнення поперед�

ніх уявлень, в яких модель (як узагальнене ро�

зуміння змісту твору) піддається конкретизації. 

Наступний аспект позначається нами як

емоційно=оцінний. Емоційне (емотивне) значен�

ня текстової інформації у цьому разі відображає

ставлення до певної ситуації, яка описується

в творі. Емоційне значення, як правило, виступає

у сполученні з оцінним, і сам факт поділу емоцій

на позитивні та негативні свідчить про тісний

взаємозв’язок емоції та оцінки. Звичайно, в лі�

тературному творі існують і безоцінні емоційні

слова (наприклад, вигуки) та слова раціональної

оцінки («добре», «погано»), але їх кількість значно

менша порівняно з емоційно�оцінними слова�

ми, які через оцінку предмета передають і став�

лення до нього. Переважна кількість якісних

прикметників є носіями даного типу значення.

Тому насиченість твору прикметниками, як

правило, свідчить про детальність авторських ква�

ліфікацій і оцінок. Відзначається, наприклад,

особлива ад’єктивність стилю Дж. Ґолсуорсі,

К. Менсфілд, О. Уайльда, У. Фолкнера та ін. 

На даному емоційно�оцінному аспекті функ�

цію корекції мисленнєвого пошуку (інтенсив�

ний вид рефлексії на відміну від екстенсивного)

здійснюють «запитання» (Запит.) та «оцінки»

(Оц.). Перші спрямовані на з’ясування незрозу�

мілих моментів у ситуації розв’язування задачі

та мають на меті поглибити її розуміння; інші

(завдяки висловлюваному ставленню до здійс�

нених змістових перетворень) роблять розуміння

більш визначеним. «Припущення» (Пр) відобра�

жають ставлення людини, включеної до ситуа�

ції творчого пошуку, до ключових моментів ро�

зуміння змісту твору, які виступають для неї як

незрозумілі, але суб’єктивно ймовірні. «Припу�

щення» можуть бути основою для «затверджен�

ня» (Зат.) можливості передбачених людиною

змін. «Припущення» та «затвердження» належать

до конструктивного виду інтелектуальної реф�

лексії. Належність описаних функціональних

елементів інтелектуально�рефлексивного компо�

нента діалогічного мислення до літературного

шару визначається на підставі контексту, який

спрямовує пошук на розв’язання літературних

невідповідностей, а отже, на розуміння літера�

турного твору. 

Емоційно�оцінний аспект не можна ототож�

нювати з експресивним. Вони справді часто спів�

існують в одному слові, не будучи при цьому

ідентичними, тому що основна функція першо�

го ґрунтується на бажанні мовця виразити себе,

іншого — вплинути на адресата. На експресив�

ному аспекті здійснюється розуміння всіх

тропів, в яких концентрується значення завдяки

контекстуальному змісту трохеїчного слова;

в першу чергу, це добрі відомі стилістичні при�

йоми метафори та метонімії, синекдохи та ок�

симорону. 

Соціокультурний аспект розуміння літератур�

ного твору покриває значення реалій — понять,

пов’язаних із суто національною специфікою

буття того народу, який користується даною мо�

вою, що відображено в контексті. До розряду

реалій підпадають слова, які позначають предме�

ти побуту, страви національної кухні, назви зви�

чаїв, обрядів, також об’єктів, характерних лише

для певних умов. 

Говорячи про соціокультурний аспект розумін�

ня літературного твору, ми маємо на увазі розу�

міння слів із соціокультурними й ідеологічними

значеннями. Так, соціокультурне значення вхо�

дить до семантичної структури слів, які позна�

чають соціально�політичні дефініції, співвідне�

сеність яких із дійсністю змінюється залежно

від ідеологічної орієнтованості мовців. Наприк�

лад, зміст таких слів, як свобода, демократія,

права людини, пропаганда та багато інших, до�

сить суттєво розрізняється в країнах із різним

соціально�політичним устроєм. 

Важливість адекватного сприйняття та розу�

міння соціокультурного значення слів і слово�

сполучень з особливою очевидністю виявляється

у школяра при читанні зарубіжної літератури,

перекладеної на рідну мову. Адресоване певному

національному читачу, у власному національному

контексті воно сприймається автоматично в пов�

ному обсязі властивих йому семантичних харак�

теристик, які відображають знайомі адресату

(тобто читачу) об’єкти позамовної дійсності. Для

повного їх розуміння іншомовним читачем необ�

хідний пояснювальний коментар, інакше утворю�

ється лакуна — повна або часткова втрата ін�

формації, яка передається словом. 

Соціокультурний аспект розуміння літератур�

ного твору забезпечує і збереження асоціатив�

ного простору сприймання при економії мов�

них засобів і, завдяки зверненню до конкретної

дійсності, сприяє достовірному розумінню зоб�

ражуваного світу.
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Дані концептуальні уявлення про зміст проце�

су розуміння реалізуються в чотирьохрівневій мо�

делі дискурсивного мислення [1]. Її утворюють

ієрархічно впорядковані предметний, операцій�

ний та інтелектуально�рефлексивний компонен�

ти. Перші два характеризують змістову, решта —

смислову сфери мислення. Процес розв’язання

творчого завдання може бути представлений як

рух мислення по вказаних рівнях.

Кількісні результати щодо використання

старшокласниками експериментальних класів

(умовно позначимо їх Е1, Е2, Е3) текстових ка�

тегорій під час обґрунтування власної точки зо�

ру стосовно образів літературного твору, описа�

них автором подій, пейзажу тощо, представлено

в табл. 1 (ми проаналізували 10372 висловлювань

старшокласників). Експеримент проводився

протягом 2004–2008 навчальних років під час

спеціально організованого навчального проце�

су. Як свідчать дані табл. 1, наприкінці експери�

ментального навчання відсоток уживання всіх

текстових категорій в судженнях школярів знач�

но підвищився, що говорить про високий рівень

розуміння старшокласниками творів художньої

літератури. 

Таблиця 1 — Вживання старшокласниками текстових кате=
горій під час обґрунтування власної точки зору щодо певного
літературного твору 

Наприкінці експериментального навчання

старшокласники аналізували літературні твори на

рівні всіх трьох інформативних шарів та інфор�

маційних планів. Так, на рівні шару змістово�

фактуальної інформації, якому відповідав когні�

тивний план, старшокласники використовували

переважно зображальні деталі, які вживалися уч�

нями передусім з метою переконання інших учас�

ників обговорення у власній співучасті читача

в безпосередньому сприйманні та розумінні текс�

тової інформації. Основними категоріями, які

актуалізувались у даному разі, були членування,

зв’язність, когезія, проспекція, локально�темпо�

ральна віднесеність, інформативність, систем�

ність, експліцитний діалог тощо. На рівні шару

концептуальної інформації, якому відповідає

рефлексивний інформаційний план, вживали�

ся, крім зображальних, уточнювальні деталі

й актуалізуватися такі текстові категорії, як чле�

нування, зв’язність, когезія, проспекція, локаль�

но�темпоральна віднесеність, інформативність,

системність, експліцитний діалог, ретроспекція,

концептуальність, цілісність (завершеність),

прагматична спрямованість. Уточнювальні деталі

використовувалися старшокласниками передусім

з метою створення достовірності, документаль�

ної об’єктивності описуваних подій; апеляції до

спільного досвіду автора і читача.

І нарешті, на рівні шару імпліцитної, підтекст�

ної інформації та відповідному регулятивному

плані старшокласники вживали, крім зображаль�

них й уточнювальних, ще й характерологічні

й імплікуючі деталі, а також фіксувалися всі текс�

тові категорії. Характерологічні й імплікуючі

деталі використовувалися учнями з метою осо�

бистісного включення читача у процес співтвор�

чості, створення враження непричетності автора

до фінального висновку, проникнення у внутріш�

ню сутність певного явища.

В експериментальних класах наприкінці екс�

перименту значно зростає кількість висловлю�

вань, що належать до репродуктивного аспекту.

У середньому цей показник підвищується в класі

Е1 з 13,75% (констатуючий експеримент) до

97,38% (формуючий експеримент), в класі Е2 —

з 9,76 до 98,73%, в класі Е3 — з 10,12 до 99,31%.

У сукупності зі значним зниженням показника

«відсторонення від процесу розв’язання завдан�

ня» (з 47,85 до 0% — у класі Е1, з 42,74 до 1,5% —

у класі Е2, з 51,73 до 0% — у класі Е3) це

свідчить як про більшу спрямованість школярів

експериментальних класів на творчу роботу за�

галом, так і про краще сприйняття та розуміння

ними літератури зокрема. Розуміння й інтерп�

ретація змісту запропонованих учням літератур�

них творів для більшості з них є головною вимо�

гою успішного розв’язання старшокласниками
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№

з/п

Текстова 

категорія

До експерименталь=
ного навчання, %

Після експеримен=
тально навчання, %

Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Членування 15,85 19,26 13,18 81,36 89,95 91,17

2 Зв’язність 26,35 29,13 32,91 93,41 84,52 97,28

3 Когезія 84,16 82,04 76,25 97,82 93,12 95,96

4 Когерентність 36,14 38,12 44,16 86,21 91,10 92,72

5 Проспекція 74,52 79,26 73,02 99,17 92,74 93,85

6 Ретроспекція 21,64 17,05 19,37 95,08 96,36 94,27

7
Антропоцент�

ричність
30,06 31,21 26,85 85,12 83,19 89,72

8

Локально�

темпоральна

віднесеність

74,81 79,34 86,21 98,16 99,23 97,28

9
Концептуаль�

ність
24,16 29,36 27,13 98,17 99,64 97,53

10 Інформативність 36,18 34,12 32,56 99,01 92,45 97,13

11 Системність 21,15 23,62 20,85 86,27 80,92 82,44

12
Цілісність

(завершеність)
70,24 79,31 81,60 90,32 92,84 94,45

13 Модальність 14,28 9,36 12,74 87,34 82,98 90,36

14
Прагматична

спрямованість
11,72 13,66 17,25 91,28 92,17 99,74

15
Експліцитний

діалог
60,03 62,97 57,31 98,24 96,15 93,27

16
Імпліцитний

діалог
17,14 19,51 10,22 91,58 93,49 96,04



творчих завдань, що також стимулює їх актив�

ність й ініціативність. 

Наведені результати експерименту отримані

завдяки змінам, які відбулись у структурі мислен�

ня школярів. Старшокласники чіткіше виража�

ють свою точку зору, докладніше її обґрунтовують,

висловлюють оригінальні, нестандартні точки

зору щодо подальшого розвитку подій у творі.

Так, в учнів експериментальних класів відбулися

зміни в розвитку смислової сфери, що виконує

регулятивну функцію по відношенню до змісту

мислення (див. табл. 2). 

У результаті розв’язання учнями літературних

творчих завдань, які стосувалися певного прочи�

таного твору, було встановлено, що організація

пізнавальної діяльності старшокласників являє

собою ієрархічний взаємозв’язок смислових (що

виконують регулятивну функцію), комунікатив�

них і змістових аспектів (що включають моноло�

гічність і діалогічність думки). Аналіз організації

літературного шару дискурсивного мислення під�

тверджує припущення про наявність взаємозв’яз�

ку творчої позиції в реальному спілкуванні стар�

шокласників та їхньої здатності до здійснення

художньої комунікації. 

При високому значенні показників за компо�

нентами денотативного аспекту в експеримен�

тальних класах наприкінці формуючого експери�

менту, що відображують спілкування школярів

один з одним (компоненти взаємодії та взаємо�

узгодження) відбувається значне збільшення

значень показників комунікативного аспекту

спільного здійснення учнями творчого процесу.

Так, питома вага компонента «взаєморозуміння»

в експериментальних класах зростає в 2–3 рази.

На наш погляд, це відображає специфіку спілку�

вання, предметом якого виступає література. Таке

спілкування не передбачає лише однієї точки

зору, однак відображення певної події чи ситуації

партнером по спілкуванню може надати імпульс

для збагачення власної інтерпретації. Динаміка

позитивно характеризує зміни у функціонуванні

компонентів даної сфери в експериментальних

класах. Так, час функціонування компонентів

«взаємодія», «взаєморозуміння», «взаємоузгод�

ження», порівняно з даними у констатуючому

експерименті та наприкінці формуючого, ста�

новить відповідно 28 і 87% у класі Е1, 35 і 92% —

у класі Е2, 39 і 84% — у класі Е3.

Для отримання більш чіткої картини спілку�

вання школярів під час розв’язання творчих

завдань проаналізуємо зміну показників за ком�

понентом денотативного аспекту «реальне спіл�

кування» (див. табл. 3). Дані результати характе�

ризують спілкування старшокласників один

з одним та з учителем завдяки змінам, що відбули�

ся в комунікативно�кооперативній сфері дискур�

сивного мислення учнів. Значення показників

за його підструктурами, що характеризують

спрямованість старшокласників на спілкування

один з одним та з учителем («колективне прий�

няття» та «колективний розвиток»), свідчать

про зростання цієї тенденції в учнів експери�

ментальних класів під час формуючого експе�

рименту.

Загалом взаємозумовленість усіх підструктур

компонента «реальне спілкування» виявляє себе

у статистично значущому (за Т�критерієм Вілкок�

сона) зниженні агресивності школярів у розв’я�

занні конфліктних ситуацій в експериментальних

класах (у класі Е1 значення знизились з 4,39 до

0,58, у класі Е2 — з 6,39 до 0,13, у класі Е3 —

з 4,12 до 1,26). Також має місце статистично

значуще зниження показників індивідуального

відходу від участі у вирішенні завдання (з 8,63 до

0,24 у класі Е1, з 12,34 до 0,41 — у класі Е2,
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№

з/п

Характеристики компонентів 

репродуктивного аспекту

Питома вага показників, балів

Констатуюча серія Залікова серія

Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Види за компонентами літературного шару:

– інтерпретація тексту (чи окремих частин);

– формалізація;

– уявлення (виникають безпосередньо у зв’язку із розумінням тексту);

– конкретизація змістової сфери;

– орієнтири змістової сфери;

– цілісні основи змістової сфери

0,64

4,58

4,78

5,37

3,78

4,02

0,31

5,63

5,01

5,81

2,91

3,16

0,35

6,37

6,38

6,94

3,85

5,06

14,37

14,91

12,71

13,92

12,44

13,44

13,82

12,78

13,06

14,02

12,38

14,34

12,56

13,68

12,44

14,31

14,15

14,49

2 Види за компонентами позалітературного шару:

– розуміння музики, написаної до літературного твору в цілому;

– розуміння музики, написаної до окремих частин твору;

– розгляд та розуміння картин до тексту;

– уявлення (виникають у зв’язку із впливом музики);

– уявлення (виникають у зв’язку із впливом картин художників)

5,91

4,48

3,26

4,08

3,04

5,38

4,32

2,75

3,76

2,15

6,12

4,17

3,14

3,55

2,44

14,02

14,96

12,73

14,02

11,92

13,91

13,87

13,04

13,93

12,77

14,42

14,52

12,81

14,78

12,14

Таблиця 2 — Порівняння даних констатуючої та залікової серій за компонентами репродуктивного аспекту



з 11,17 до 0,13 — у класі Е3); також спосте�

рігається зниження значень показників за ком�

понентом «індивідуальне відсторонення від

вирішення» (з 11,08 до 0,24 у класі Е1, з 12,94 до

0,38 — у класі Е2, з 12,31 до 0,15 — у класі Е3).

Отже, можна дійти висновку, що система пси�

холого�педагогічних впливів, яка реалізує уяв�

лення щодо розвитку вміння старшокласників

аналізувати літературні твори з метою їх розумін�

ня, позитивно вплинула на таку складову дискур�

сивного мислення, як комунікативно�коопера�

тивна сфера. Ці дані доповнюють позитивні зміни

у відображенні учнями ситуації спілкування

з літературою як комунікативної, що знаходить

підтвердження у значеннях за підструктурами

компонента «комунікативна позиція» у форму�

ючому експерименті. Загалом показники цього

компонента свідчать про те, що для учнів осо�

бистісно менш значущою стала самореалізація

в процесі розв’язання літературно�творчої задачі

у вигляді лише репродуктивного повторення її

умов. Це підтверджується статистично достовір�

ним зниженням значень показника такої під�

структури даного компонента, як «позиція ззов�

ні» (результати знизились з 12,58 до 4,34 у класі

Е1, з 11,73 до 9,56 — у класі Е2, з 10,42 до 4,59 —

у класі Е3).

З іншого боку, статистично значуще (на 5%�му

рівні достовірності) підвищення питомої ваги

таких підструктур компонента «комунікативна

позиція» денотативного рівня, як «позиція вклю�

чення», «позиція розуміння», «позиція героїв

твору», свідчить про те, що ситуація спілкування

з літературою як ситуація художньої комунікації

із проникненням у смисли залучених до неї лю�

дей усвідомлюється учнями експериментальних

класів значно більшою мірою, ніж у констатую�

чому експерименті. Дані зміни характеризують

позитивні тенденції в засвоєнні літературних

творів учнями та набутті особистісних смислів.

Позитивні зміни у змістовій та комунікативно�

кооперативній сферах мислення призвели також

до позитивних змін значень компонентів під�

структури денотативного рівня «літературний

зміст». Значення компонентів підструктури «лі�

тературний зміст» в експериментальних класах

характеризуються статистично значущим збіль�

шенням представленості таких його підструктур,

як «емоційно�особистісний рівень», «рівень

позначень», «літературно�історичний рівень»,

«загальнокультурний рівень» (див. табл. 4). Діапа�

зон аспектів відображення літературного змісту

художніх творів розширюється в експеримен�

тальних класах під час вирішення школярами

творчих завдань. Це демонструє опанування стар�

шокласниками можливих методів аналізу літе�

ратурного твору, про що свідчать значення за

модифікованим, контекстуальним й інтегратив�

ним образами у структурі пізнавальної діяльності

школярів експериментальних класів.

Так, відмічається статистично значуще збіль�

шення середніх показників за підструктурами

модифікованого образу («сюжетно�образний

рівень», «предметний рівень» та «рівень позна�

чень»). Перерозподіл значень показників модифі�

кованого образу (за рахунок зміщення в область

сюжетно�образних уявлень) пояснюються специ�

фікою творчого завдання: даний аспект відоб�

раження образного змісту процесу аналізу твору

актуалізується у вигляді згадування в тексті зав�

дання назв літературних творів, про які старшо�

класники вже мають певні уявлення. Слід підкрес�

лити, що такий важливий аспект відображення

літературного змісту, як «позначення», не зникає

і з процесу осмислення школярами літератур�

ного твору, але й не «програмує» певне рішення

учнів щодо даного літературного завдання. По�

казники динаміки за підструктурами компонен�

та «літературний зміст» доповнюють і обгрунто�

вують характер і взаємозв’язок висловлювань
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Таблиця 3 — Порівняння даних констатуючої та залікової серій за підструктурами компонента денотативного аспекту «ре=
альне спілкування»

Характеристики підструктур компонента денотативного аспекту 

«Реальне спілкування»

Питома вага показників, балів

Констатуюча серія Залікова серія

Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3

1 2 3 4 5 6 7

«Реальне спілкування»:

– колективне прийняття рішення;

– колективний розвиток;

– індивідуальний розвиток;

– індивідуальний вихід від участі в розв’язанні завдання;

– колективне погодження;

– колективний підсумок;

– індивідуальне відторонення від вирішення;

– монологічне висловлювання;

– діалогічне висловлювання

7,28

3,92

2,18

8,63

4,72

3,78

11,08

9,54

1,18

6,34

4,48

3,16

12,34

5,82

4,44

12,94

8,37

2,33

5,97

5,16

4,28

11,17

5,19

4,09

12,31

7,56

3,51

13,07

13,92

13,25

0,24

14,32

14,16

0,24

13,28

14,75

14,21

14,75

14,64

0,41

13,73

13,97

0,38

12,94

14,06

14,49

12,34

13,91

0,13

14,08

14,71

0,15

13,06

14,73



старшокласників, в яких «позначення» викону�

ють функцію результату розуміння: на відміну

від інших підструктур компонента «літератур�

ний зміст», область локалізації «позначень» пе�

ребуває у другій половині часу, який дається на

розв’язання завдання.

Розуміння змісту літературного твору на рівні

контекстуального образу в процесі формуючого

експерименту характеризується більш повною

представленістю всіх його підструктур («емоцій�

но�особистісний», «загальнолітературний», «лі�

тературно�історичний», «загальнокультурний»

рівні). Дані за компонентом «літературний зміст»

є достовірними на 5%�му рівні значущості для

експериментальних класів. Статистично значу�

щим є також збільшення значень показників за

такими підструктурами даного параметра, як «за�

гальнокультурний» і «літературно�історичний»

рівні.

Більш високий рівень розуміння літературного

твору, відображуваний компонентами підструк�

тури денотативного аспекту «літературний зміст»,

підтверджується й тим, що область їх локалізації

порівняно з аспектами, що характеризують моди�

фікований образ, зміщується на кінець розв’язан�

ня завдання. Це свідчить про те, що розуміння

змісту твору за компонентами даної підструкту�

ри здійснювалось на підставі модифікованого

образу та визначає кінцевий зміст останнього, що

підтверджується локалізацією «позначень» у дру�

гій половині розв’язування старшокласниками

завдання (на відміну від підструктур в першій

половині, які характеризують контекстуальний

образ).

Краща збалансованість модифікованого і кон�

текстуального образів у разі розв’язання завдання

наприкінці формуючого експерименту підтвер�

джується і кращою вираженістю складових

інтегративного образу (представленість «моде�

лей» за всіма компонентами підструктури «літе�

ратурний зміст»). Так, у констатуючому експе�

рименті розуміння змісту твору та створення

цілісної моделі на підставі уявлень, що виникали

раніше, не відбувається в жодному експеримен�

тальному класі, тоді як наприкінці формуючого

експерименту — навпаки. Збільшення моделей за

обсягом (з 2, 4 та 5 в Е1, Е2, Е3 в констатуючому

експерименті до 10, 12, 13 відповідно — у фор�

муючому) та наближення їх до кінця розв’язан�

ня завдання характеризують більший ступінь

узагальненості в них попередніх уявлень, що до�

помагає старшокласникам аналізувати літера�

турні твори та моделювати власне їх розуміння

наприкінці формуючого експерименту. 

Отже, аналіз отриманих даних свідчить про те,

що структурна та динамічна організація творчої

діяльності забезпечили більш високий рівень

аналізу та розуміння, інтерпретації змісту літе�

ратурних творів старшокласниками, ніж було це

досягнуто у констатуючому експерименті. 

Загалом порівняння відповідей школярів

експериментальних класів під час констатуючо�

го та формуючого експериментів підтверджує

ефективність розробленої системи педагогічних
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Характеристики компонентів за підструктурою «Літературний зміст» Питома вага показників, балів

Констатуюча серія Залікова серія

Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3

1 2 3 4 5 6 7

«Літературний зміст»:

– невизначений рівень;

– предметний рівень;

– сюжетно�образний рівень;

– емоційно�особистісний рівень;

– рівень позначень;

– загальнолітературний рівень;

– літературно�історичний рівень;

– загальнокультурний рівень

12,96

10,11

11,26

5,39

3,16

3,82

2,19

1,59

11,34

12,16

12,08

4,82

4,29

5,13

2,73

2,72

11,62

12,71

13,97

5,91

5,26

5,43

3,41

1,44

1,24

14,85

14,74

14,02

13,84

14,92

13,27

14,50

1,43

14,39

13,95

13,16

12,91

13,71

14,22

13,28

2,36

14,92

14,31

14,45

12,94

14,28

13,90

14,17

Шари:

– літературний;

– нелітературний;

– відволікання від процесу розв’язання завдання

5,92

7,32

8,19

6,31

7,18

10,24

6,18

6,03

9,31

14,27

0,15

1,28

14,04

0,82

2,94

13,20

0,74

1,12

Плани:

– план індивідуальної активності в межах літературного шару;

– план індивідуальної активності в межах нелітературного шару;

– план групової активності в межах літературного шару;

– план групової активності в межах нелітературного шару

2,94

4,39

2,84

7,43

3,84

5,94

3,47

6,94

4,27

4,30

2,94

5,81

14,97

0,72

14,42

0,43

13,84

0,34

13,84

0,71

14,01

1,02

13,70

0,56



впливів вчителя та учнів на уроках зарубіжної лі�

тератури, а також свідчить про якісні зміни літе�

ратурного оточення, що створило передумови

для формування вмінь старшокласників аналізу�

вати літературні твори, а саме таких як толерант�

ність по відношенню до інших, навіть зовсім

протилежних точок зору та засобів розв’язання

творчих завдань і, разом з тим, обстоювання влас�

них позицій; здатність обґрунтовувати свою пози�

цію; здатність до співпраці з партнерами по спіл�

куванню в процесі вирішення завдань; здатність

протиставляти особисті судження висловлюван�

ням інших школярів та вчителя, їх аналіз, син�

тез, конкретизація й узагальнення з наступним

творчим розв’язанням. Ці вміння старшоклас�

ників і сприяли їхньому адекватному розумінню

літературних творів.

Учні експериментальних класів також мають

досить високі результати за експресивним ас�

пектом. Так, школярі знаходили в літературних

творах лексико�стилістичні засоби, пояснювали

особливості їх вживання та значення, що їх дося�

гає автор за використання різноманітних тропів

у тексті. Однак, зауважимо, при аналiзi літера�

турних творів старшокласники нерідко ототож�

нювали художню деталь з метонiмiєю i насампе�

ред з тим її різновидом, що базований на

співвiднесеннi частини i цілого — синекдохою.

Підставою для цього, ми вважаємо, була наяв�

ність зовнішньої подiбностi між ними: i синек�

доха, i деталь представляють велике через мале,

ціле через частину. Учні звертали увагу на те, що

в синекдосі має місце перенесення найменування

з частини на ціле, а в деталі вживається пряме

значення слова. Старшокласники зауважували,

що для представлення цілого в синекдосі вико�

ристовується його яскрава риса, що привертає

увагу, i основне призначення її — створення

структурного образу при загальній економії ви�

ражальних засобів. Учні зазначали, що в деталі,

навпаки, використовується певна малопомітна

риса, що радше підкреслює не зовнiшнiй, а внут�

рiшнiй зв’язок явищ. Тому на ній не загострю�

ється увага, вона повідомляється мимохідь, немов�

би побіжно, але уважний читач має простежити

за нею картину дiйсностi.

І нарешті, учні експериментальних класів

зазначали, що для успішного функціонування

метонiмiї достатнім є контекст, що забезпечує

реалiзацiю обох значень — словникового i кон�

текстуального. Він, як правило, не перевищує

обсягу одного речення. Розуміння учнями худож�

ніх деталей сприяло створенню образу цілого

літературного твору через певну незначну її рису.

Більше того, вони змушували учнів включатись

у спiвтворчiсть з автором, доповнюючи та прогно�

зуючи картину, не зображену ним до кінця. Ху�

дожні деталі сприяли виникненню у школярів не

тільки співпереживання разом із автором, але

спонукали учнів до прояву творчих прагнень.

Старшокласники зазначали, що вони усвідомлю�

ють відчуття неповторності створеного образу

чи уявлення. Учні запевняли, що вони абсолютно

незалежні від авторської думки, їхня точка зору

свідчить про глибоке й адекватне розуміння лі�

тературного твору. Отримані в проведеному екс�

перименті результати свідчать про доцільність

цілеспрямованого навчання старшокласників ро�

зуміти твори художньої літератури. Відтак таке

навчання слід обов’язково продовжувати в на�

вчальному процесі загальноосвітньої середньої

школи. 
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У статті досліджується зміст навчально!ви!
ховного процесу у загальноосвітніх школах, що
засновані Братською громадою Цинцендорфа
у Німеччині, на сучасному етапі, а також аналі!
зуються позитивні аспекти педагогічної концепції
Н.!Л. Цинцендорфа та можливості впроваджен!
ня її положень у наш час.

Ключові слова: школи Цинцендорфа, Братсь�

ка громада, навчально�виховний процес, закла�

ди соціально�педагогічної роботи, творчий по�

тенціал учнів, образ учителя.

В статье исследуется содержание учебно!вос!
питательного процесса в общеобразовательных
школах, которые основаны Братской общиной
Цинцендорфа в Германии, на современном этапе,
а также анализируются положительные аспек!
ты педагогической концепции Н.!Л. Цинцендорфа
и возможности внедрения её положений в наше
время.

Ключевые слова: школы Цинцендорфа, Братс�

кая община, учебно�воспитательный процесс,

учреждения социально�педагогической работы,

творческий потенциал учеников, образ учителя.

This article deals with the content of educational
and upbringing process at the general establishments,
created by Zinzendorf’s Brothers Community in
Germany, at the present stage. The positive aspects of
Zinzendorf pedagogical conception and the possibilities
of introduction of its positions in our days are also pre!
sented in this research work.

Key words: Zinzendorf’s schools, Brothers com�

munity, educational and upbringing process, the

establishments of social and pedagogical work,

pupil’s creative potential, image of a teacher.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями. У Національній доктрині розвитку

освіти проголошено основними складовими

державної політики щодо розвитку освіти «фор�

мування національних та загальнонаціональних

цінностей, інтеграцію національної освіти до

європейського та світового освітніх просторів»,

що є також співзвучним з основними положен�

нями конференцій міністрів освіти європейських

країн, проведених на початку третього тисячоліт�

тя [Прага, 2001 (Чехія), Берлін, 2003 (Німеччина),

Берґен, 2005 (Норвегія), Лондон, 2007 (Велика

Британія), Леувен, 2009 (Бельгія)]. Отже, інтег�

рація України до європейського освітнього

простору та світової спільноти детермінує необ�

хідність у науковому опрацюванні найкращих

надбань світової культури на підґрунті розуміння

загальнолюдських цінностей та намагання вихо�

вати високоморальних і духовно зрілих громадян,

здатних до жертовної та відданої праці на благо

країни, та таких, які усвідомлюють відповідаль�

ність за долю Вітчизни перед прийдешніми по�

коліннями.

Серед видатних німецьких педагогів доби

Просвітництва, які обстоювали ідеї морально�

етичного виховання у школі, одне з чільних місць

займає Н. Цинцендорф, здобутком діяльності

якого було відродження духовної та культурної

спадщини моравських братів і заснування комп�

лексу навчально�виховних інституцій, які від�

повідали вимогам сучасності та мали значний

вплив на подальший розвиток освіти в Європі

та світі. У школах Цинцендорфа акцентувалася

увага на морально�етичному та духовному вихо�

ванні, наданні ґрунтовних знань з фундаменталь�

них навчальних дисциплін, вихованні духовно

багатої особистості, гідного громадянина, висо�

кокваліфікованого фахівця та добропорядного

сім’янина. Сьогодні школи, засновані Цинцен�

дорфом, — це навчально�виховні заклади, які від�

повідаючи вимогам сучасності, є надзвичайно

престижними — вони надають ґрунтовну освіту

та сприяють формуванню сильної, самосвідо�

мої, гармонійно розвиненої особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв’язання розглядуваної пробле�

ми і на які спирається автор, дав змогу виділити

невирішені раніше частини загальної пробле�

ми, котрим і присвячується означена стаття. 

Протягом століть до освітньо�педагогічної

спадщини Ніколауса�Людвіга Цинцендорфа

зверталося чимало дослідників. Про функціону�

вання навчально�виховних закладів на сучасному

етапі ми дізналися із протоколів конференцій

шкіл та соціально�реабілітаційних центрів,

публікацій у часописах Братської громади. Се�

ред останніх праць можна відмітити дослідження

П. Цімерлінґа (P. Zimmerling), Р. Ранфт (R. Ranft),

Г.�М. Венцеля (H.�M. Wenzel), К. Турмана
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(K. Turmann), П. Краузе (P. Krause), Л. Штайнле

(L. Steinle), Т. Шнайдер (T. Schneider), Ф. Ґінте�

ра (F. Ginter), С. Ґюнтер (C. Gьnter).

Формулювання цілей статті (постановка зав=
дання). Завданням нашої роботи є дослідження

принципів функціонування навчально�педаго�

гічних інституцій Ніколауса�Людвіга Цинцендор�

фа на сучасному етапі та можливостей упрова�

дження положень його педагогічної концепції.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов=
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль=
татів. Вагомим внеском Ніколауса�Людвіга Цин�

цендорфа у розвиток педагогіки стало заснування

християнського соціально�педагогічного цент�

ру, основна діяльність якого була спрямована на

поширення засад християнського віровчення,

здійснення просвітницької діяльності, організа�

цію побуту та повсякденного життя мешканців

заснованих поселень. Ніколаус�Людвіг Цинцен�

дорф, продовжуючи пієтичну традицію виховання

Ф. Шпенера та А. Франке, основним завданням

школи вважав упровадження у навчально�вихов�

ний процес шкіл християнського виховання та

надання молоді ґрунтовних знань. Організація

навчально�виховного процесу, за Цинцендорфом,

мала відбуватися з максимальним урахуванням

індивідуальних особливостей кожного учня та

мала на меті допомогти дитині пізнати себе, світ,

розкрити таланти й обдаровання для того, щоб

дитина надалі змогла самостійно обрати свій

життєвий шлях. Школа повинна була допомог�

ти дитині досягти самостійності, навчити мис�

лити, аналізувати, робити висновки та прийма�

ти адекватні рішення.

З огляду на це, основними здобутками педа�

гогічної концепції Цинцендорфа вважаємо: 

– плекання та примноження християнських

традицій, введення до навчально�виховного про�

цесу шкіл елементів християнського віровчення;

– застосування гуманістичних принципів

виховання (індивідуалізація виховання, прин�

ципи природовідповідності, розвиток внутріш�

нього потенціалу дитини, комплексний підхід

у вихованні, принцип особистісного спілкуван�

ня, поєднання у виховному процесі вимогли�

вості та поваги до вихованця);

– утворення взірцевого образу вчителя шкіл

(педагогічні працівники шкіл Цинцендорфа бу�

ли свідомими віруючими і свою роботу з дітьми

трактували як служіння Богу). 

Слід відзначити також зміст завдань, що ста�

вилися перед вчителями шкіл — це налагоджен�

ня дружніх стосунків з дитиною та навернення її

до християнства; праця над власним характе�

ром; професійне вдосконалення; пізнання Бога

та духовних істин. Вчителі повинні були мати

такі риси характеру, як: правдивість, лагідність,

толерантність, скромність, простодушність, вір�

ність, ввічливість, готовність послужити іншим,

щирість, гуманність та принциповість.

Актуальними у наш час вважаємо також ви�

ховні завдання, що ставились упродовж століть

перед школами Цинцендорфа, а саме це:

– формування в учнів свідомої християнсь�

кої позиції та християнського світогляду; 

– створення умов для зростання молодого

покоління у чесності, любові, повазі до христи�

янської спільноти; 

– плекання сімейних, загальнолюдських

і християнських традицій; 

– розвиток внутрішніх обдаровань і талантів

дітей для використання їх у подальшому житті

на користь суспільства.

Євангельський Братський Союз Німеччини,

що був заснований графом Н. Цинцендорфом на

поч. XVIII ст., сьогодні є потужним центром со�

ціально�реабілітаційної та освітньо�педагогіч�

ної роботи. Хоча до складу громади у Німеччині

входять близько 19 тис. осіб, у педагогічних і со�

ціальних закладах Братського Союзу працевлаш�

товані понад 7500 осіб, половина з яких до Брат�

ської громади не належить [1, c. 8].

У Німеччині на сучасному етапі налічують

14 центрів діяльності Братської громади, які

розташовані у таких містах: Бад Боль (Bad Boll),

Берлін/Центр (Berlin/Mitte), Берлін/Нойкьольн

(Berlin/Neuköln), Дрезден (Dresden), Гернгут

(Herrnhut), Еберсдорф (Ebersdorf), Ґнадау (Gna�

dau), Кляйнвелька (Kleinwelka), Кьонігсфельд

(Königsfeld), Нойдітендорф (Neudietendorf),

Нойгнаденфельд (Neugnadenfeld), Нойвід (Neu�

wied), Ніскі (Niesky), Цвікау (Zwickau).

Серед закладів, що займаються освітньо�пе�

дагогічною та соціально�реабілітаційною робо�

тою, найбільш потужними є такі: дитячі садки

(Гернгут (Herrnhut), Кьонігсфельд (Königsfeld),

Нойгнаденфельд (Neugnadenfeld), Нойвід (Neu�

wied), Гнадау (Gnadau); соціально�реабілітаційні

центри (Гернгут (Herrnhut), Кляйнвелька (Klein�

welka), Гобурґ (Hohburg) та будинки престарілих

(Гернгут (Herrnhut), Гнадау (Gnadau), Кьонігс�

фельд (Kцnigsfeld), Нойвід (Neuwied); загально�

освітні школи (Гернгут (Herrnhut), Гнадау (Gna�

dau), Кьонігсфельд (Königsfeld), Тоссенс (Tossens).

Крім освітньо�педагогічних та соціально�реабі�

літаційних закладів, при Братському Союзі

Німеччини успішно функціонують виробничі

підприємства, кілька друкарень і книгарень,

Братська громада є власником численних земель�

них та лісних ресурсів, які використовують для

ведення господарства та відпочинку [1, c. 8–9].

Школи Цинцендорфа (Zinzendorfschulen) сьо�

годні визнані на державному рівні як приватні

навчально�виховні заклади, які доступні для всіх
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категорій громадян, і їх завданням є надання

ґрунтовної фундаментальної освіти. З огляду на

це, школи мають чималий суспільно�політичний

вплив, відповідними є й їх висока відповідаль�

ність і завдання. Цілі та зміст навчально�вихов�

ного процесу шкіл Цинцендорфа підпорядко�

вані основним концептуальним положенням

розвитку освіти Німеччини і підлягають конт�

ролю з боку держави. Проте методи навчання

школи визначають самостійно. Дух і стиль про�

цесу виховання визначаються належністю цих

навчально�виховних закладів до Євангельської

Братської громади, яка є засновником та найбіль�

шим спонсором шкіл. При кожній школі функ�

ціонують інтернати для проживання учнів

з інших місцевостей та з�за кордону, що підкрес�

лює інтернаціональну спрямованість шкіл Цин�

цендорфа. За порядком проживання в інтерна�

тах стежать вихователі, які проживають разом із

вихованцями. Соціально�педагогічна функція

педагогів полягає в якомога меншому застосу�

ванні наказів, заборон та контролю, тобто вихо�

вателі повинні бути партнерами та друзями

учнів [2, c. 12].

Школи Братської громади не залежать від пев�

них політичних, ідеологічних і світоглядних на�

прямів, проте мають чітко окреслене єван�

гельське спрямування. У цих освітніх закладах

дотримуються християнського способу життя,

поведінки та виховання, хоча навчатися тут мо�

жуть також і діти, батьки яких не належать до

християнських громад. Освітні заклади Цинцен�

дорфа є християнськими школами, що виража�

ється в участі учнів у християнських шкільних

Богослужіннях, використанні під час навчально�

виховного процесу молитов, духовних псалмів,

лозунгів Цинцендорфа, біблійних оповідань, про�

веденні тематичних християнських спілкувань,

бесід, святкувань. Усі заходи школи, зокрема

спортивні, проводять із застосуванням молитви та

християнської символіки. Важливим завданням

школи є прищеплення учням загальнохристи�

янських чеснот і норм християнської моралі.

Так, у школах часто проводять заходи, метою яких

є зміцнення школярів у християнській вірі —

йдеться про християнські роздуми, дитячі Бо�

гослужіння, свята Біблії, театральні постановки

на християнську тематику. «Християнські роз�

думи», що відбуваються для усієї школи щопо�

неділка зранку, повинні нести благословення

школярам на наступний тиждень. Захід прово�

дять не вчителі шкіл, а інші «до школи близькі

особи» [4]. Шкільні Богослужіння влаштовують

з приводу різноманітних свят, як�от: початок чи

кінець навчального року, календарні релігійні

свята. Крім учнів, участь у таких Богослужіннях

беруть батьки, спонсори, випускники. Один раз

на рік шкільне Богослужіння організовують учні,

задіяні у музичних виступах та підготовці тема�

тичних доповідей. Заняття з релігії є для усіх учнів

обов’язковими, проте на таких заняттях не обго�

ворюють питання, що можуть викликати проти�

річчя або зачепити інтереси певної конфесії. Такі

заняття ґрунтуються на переданні загальнохрис�

тиянських та загальнолюдських цінностей, ви�

вченні основ християнської етики, формуванні

в учнів демократичних поглядів і толерантної

поведінки. 

Завдання навчально�виховного процесу таких

шкіл полягає у стимулюванні школярів до самос�

тійного мислення та християнських вчинків,

щирого виявлення почуттів та креативності

у навчанні та праці. Навчання в обох школах

зорієнтоване також на виховання соціальної

відповідальності, тут закладають базис для вироб�

лення вмінь конструктивної критики та творення

власної об’єктивної світоглядної позиції. У шко�

лах Цинцендорфа кожну дитину сприймають як

індивідуальність і школи не ставлять за мету пе�

ревиховання учнів і досягнення певного вихов�

ного ідеалу. З огляду на це, до шкіл Цинцендор�

фа приймають також на навчання тих учнів, які

мали проблеми з успішністю або поведінкою

в інших навчальних закладах, а також з психічни�

ми та фізичними вадами. Проте для надання

якісного догляду та уваги кількість таких дітей

у школах є обмеженою.

Школи Цинцендорфа тісно співпрацюють із

різними організаціями та об’єднаннями, що роз�

ташовані в їх місцевості. Так, діти відвідують цер�

ковні общини, допомагають у домі для людей

похилого віку, навчаються основ пожежного мис�

тецтва через участь у добровільній спілці пожеж�

ників, працюють у ремісницьких майстернях та

підприємствах. У межах екологічного вихован�

ня інтенсивно використовується прилеглий до

шкіл природний ландшафт. Великого значення

надають у школах Цинцендорфа естетичному та

музичному вихованню учнів, прищепленню

любові до тваринного світу. 

У школах Цинцендорфа не реалізовують ре�

форми заради реформ, а вивчають і критично

переосмислюють нові досягнення педагогічної

науки крізь призму власних методів і принципів

навчання для творчого використання їх у нав�

чально�виховному процесі. Вчителі та шкільний

персонал намагаються створити вільну атмосфе�

ру під час навчання, позбавити учнів «шкільного

страху», що традиційно є обов’язковою переду�

мовою досягнення успіху у навчально�виховно�

му процесі. На противагу останньому педагоги

шкіл Цинцендорфа вирішальними факторами

у цьому процесі визнають індивідуальний підхід

у вихованні та дружні стосунки між учителями та
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вихованцями, адже лише у такій атмосфері мож�

на досягти необхідного балансу між власною

відповідальністю та послухом, пристосуванням

і спонтанністю.

Учителі мають становити взірець християнсь�

кого життя, і саме у цьому, на думку піклувальної

ради з питань освіти Євангельського Братського

Союзу, полягає можливість отримати прийняття

і визнання від учнів. Школи Цинцендорфа, як

частина всесвітньої організації Братської громади

(Unitas Fratrum), є підґрунтям для формування

інтернаціональної толерантності, поваги до ін�

ших народів та інтерактивної комунікації. Час�

тими гостями у школі є учні та вчителі з різних

країн і континентів. 

Висновки, що випливають із нашого дослі=
дження і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі. У результаті аналізу, здійсненого в ході

дослідження функціонування шкіл Цинцендор�

фа на сучасному етапі, найбільш позитивними

аспектами в організації навчально�виховного

процесу шкіл були визначені такі:

– застосування індивідуального підходу у ви�

хованні;

– плекання толерантного типу вчителя і ви�

хователя, формування образу вчителя�друга;

– прищеплення учням загальнохристиянсь�

ких чеснот і норм християнської моралі;

– тісний зв’язок із релігійними громадами,

співпраця з ними через участь учнів у Богос�

лужіннях, проведення служителями Церкви за�

нять з вивчення Біблії, використання на заняттях

молитов, виконання духовних псалмів та вивчен�

ня основ духовної музики;

– робота з дітьми, які мають психічні і фізичні

вади;

– створення умов для розвитку творчого по�

тенціалу учнів і, як наслідок, вироблення серйоз�

но продуманої програми з організації дозвілля;

– здійснення регулярних поїздок за кордон

до шкіл�побратимів;

– співпраця з місцевими соціальними фонда�

ми й об’єднаннями, залучення учнів до прохо�

дження соціальної практики, що сприяє вихо�

ванню толерантності у школярів та подоланню

психологічних бар’єрів у ставленні до хворих,

престарілих і нужденних.
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У статті вміщено інформацію про принципи
та шляхи розвитку обдарованості школярів в про!
цесі навчально!виховної діяльності шляхом упро!
вадження психолого!педагогічних інноваційних
технологій. Серед шляхів формування творчої ак!
тивності відмічені продуктивні пошуки вчителем
дієвих стимулів активізації творчості учнів, ди!
ференційований та індивідуальний підходи, заохо!
чення обдарованих учнів до творчого пошуку.

Ключові слова: обдарованість, інноваційні

технології, творча активність, диференційова�

ний підхід.

Статья посвящена принципам и путям разви!
тия одаренности школьников в процессе учебно!
воспитательной деятельности методом внедре!
ния психолого!педагогических инновационных
технологий. Среди методов формирования твор!
ческой активности отмечены продуктивные по!
иски учителем действенных стимулов активиза!
ции творчества учеников, дифференцированный и
индивидуальный подходы, поощрение школьников
к творческому поиску.

Ключевые слова: одаренность, инновацион�

ные технологии, творческая активность, диф�

ференцированный подход.

This article deals with the problems of the formation
and developing the talent of the pupils during the educa!
tive process using the psychology!pedagogical innovative
technologies among the methods of the formation their
creative activity we have to note the differential and in!
dividual method, stimulation to the creative activities.

Key words: talent, innovative technologies, the

creative activities, the differential method.

Сучасний стан системи освіти в Україні, при�

єднання нашої держави до Болонського проце�

су в контексті українських євроінтеграційних

прагнень, підвищення рівня національної сві�

домості українських громадян, розвитку їхнього

національного потенціалу вимагають інтенсив�

ного формування української систем неперерв�

ної освіти з максимальним сприянням розкрит�

тю індивідуальних можливостей усіх учасників

навчально�виховного процесу, зокрема на рівні

загальноосвітньої середньої школи.

З огляду на це, особливого значення набуває

наукове та методичне забезпечення, створення

належних умов для самоактуаліазції та самореалі�

зації потенційних можливостей учителя і учня.

Одним із визначальних аспектів вивчення

означеної проблеми є реально існуюча соціальна

потреба успішного застосування творчого по�

тенціалу педагогічного колективу навчального

закладу, впровадження науково обґрунтованих

педагогічних інновацій з урахуванням індиві�

дуальних особливостей учнів. Задоволення цієї

потреби є можливим лише у контексті ефектив�

но здійснюваної психологізації навчально�ви�

ховного процесу у середній школі.

Наведені обставини зумовлюють очевидну не�

обхідність у психолого�педагогічному досліджен�

ні процесу формування нешаблонних стосунків

у соціальних підсистемах: «учитель — учень»,

«учитель — учитель», «учитель — батьки», «учи�

тель — адміністрація». Важливого значення при

цьому, безумовно, набуває власне характер взає�

модії між згаданими підсистемами, який може

бути оптимізований через трансформацію специ�

фічної мети, принципів, форми, технології, мето�

дів і засобів навчання, що визначально характери�

зує навчально�виховний заклад нового типу.

Комплексна проблема самоактуалізації та са�

мореалізації вчителя і учня під час навчання

в умовах навчально�виховного об’єднання ще

є порівняно недостатньо дослідженою, що не дає

змоги ефективно вирішувати її на практиці.

Центром концепції розвитку навчальних за�

кладів нового типу є творча особистість, індиві�

дуальна робота з обдарованими дітьми, які виріз�

няються з�поміж інших насамперед високим

рівнем інтелекту, що є наслідком як природних

задатків, так і сприятливих умов виховання [1].

Якщо під час навчання учнів учитель врахо�

вує їхні вікові й індивідуальні особливості, успіх

досягається швидше і за мінімальних витрат часу.
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Мета розвитку здібностей найпідготовлені�

ших учнів — допомогти їм реалізувати свої інди�

відуальні якості, не загубитись у «сірій масі» учнів,

сприяти переорієнтації їхнього репродуктивного

мислення на творче індивідуальне конструюван�

ня. У розвитку їхніх здібностей важливе значення

має забезпечення та розширення поінформова�

ності в тих галузях, які їх цікавлять, організація

для них різноманітної діяльності.

Варто вказати на кілька основних заходів

щодо роботи з обдарованими учнями. Переду�

сім це надання їм можливості виконувати біль�

ший обсяг навчальних завдань. При цьому, од�

нак, має бути витриманий оптимальний обсяг

додаткової роботи (щоб уникнути перенаванта�

ження).

Збільшення кількості завдань має поєднува�

тися з обов’язковим підвищенням їх складності.

Це сприятиме інтелектуальному розвитку, стане

ефективним засобом формування здібностей

обдарованої молоді [7].

Особливе значення для зростання творчої

активності учнів має наявність і розвиток уміння

учнів виділяти проблему, створювати проблемні

ситуації у процесі навчання, знаходити шляхи їх

вирішення, добирати і структурувати навчаль�

ний матеріал, виокремлювати головне, суттєве,

прагнути до самовдосконалення.

Серед шляхів формування творчої активності

відмітимо пошуки вчителем дієвих стимулів для

активізації творчості учнів, диференційований

та індивідуальний підхід, заохочення обдарова�

них учнів до творчого пошуку. Унаслідок такої

психолого�педагогічної роботи реалізується

призначення педагогічної науки — сприяти са�

морозвитку особи, усвідомленню учнем вищих

цінностей існування людини [5].

У педагогіці виокремлюють такі компоненти

творчих здібностей:

– мотиваційно�творча активність;

– інтелектуально�логічні здібності;

– інтелектуально�евристичні здібності, здіб�

ності до самоорганізації;

– комунікативні здібності.

Інтелектуально�евристичні здібності назива�

ють творчими у вузькому значенні цього слова,

креативними. Вони виявляються у здатності

генерувати нові ідеї, здійснювати перенесення

знань, умінь у нові ситуації, незалежності мір�

кувань, здатності висувати гіпотези, фантазува�

ти, знаходити несподівані асоціації.

Предметом особливої уваги кожного педагога

та психолога має бути використання в роботі та�

ких засобів, методів і форм навчання, що спрямо�

вані на розвиток критичності та самостійності

мислення, допитливості, винахідливості, самос�

тійності тощо.

Суттєво підвищити ефективність розвитку ін�

телектуально�евристичних здібностей можливо

лиш в тому разі, якщо постійно використовува�

ти під час навчально�виховної діяльності творчі

завдання — скажімо, виготовлення оригінально�

го виробу, написання казки, вірша, оповідання,

музичної п’єси тощо. Під час роботи над завдан�

нями учні застосовують набуті знання, вміння та

навички, варіюють відомі способи діяльності [3].

Різні рівні розвитку інтелектуально�евристич�

них здібностей виявляються в роботі над ство�

ренням оригінального продукту: учні або самос�

тійно його моделюють, або за зразком.

У психології загальноприйнятим є твердження

про те, що здібності виявляються та розвивають�

ся лише в тій діяльності, яка потребує відповідних

здібностей.

Звідси формування творчих здібностей мож�

ливе тільки у творчості, через вирішення різно�

манітних творчих або, як їх називають деякі

дослідники, проблемних завдань. Поняття «твор�

че завдання», на наш погляд, більш вдале, ніж

поняття «проблемне завдання». Творчість містить

новизну, яка передбачає значні зусилля, спеціаль�

ний пошук, знаходження нового способу вирі�

шення [4, c. 32].

І все ж, щоб спрямувати людину до творчої ді�

яльності, необхідні не лише суперечності й пара�

докси, а й так звані потреби на творення [4, c. 32].

Мається на увазі певний емоційний настрій,

мотивація, установка, високий ступінь власної

активності особистості тощо. Без усіх цих компо�

нентів неможливе виникнення творчої ситуації,

а звідси — й самої творчості.

Якщо потрібно розвивати творчі здібності, слід

відповідно організовувати творчу діяльність. Ве�

ликого значення у зв’язку з цим набуває система

творчих завдань, що поступово ускладнюється.

Складність цих завдань і ступінь самостійності

пошуку слід підвищувати відповідно до наявних

знань і досвіду, оволодіння прийомами творчої

діяльності, розвитку здібностей до творчого

мислення.

Для систематичного розвитку творчих здіб�

ностей у школярів слід ставити перед ними під�

вищені вимоги [10]. М. Скаткін пропонує такий

алгоритм поетапного формування творчих здіб�

ностей школярів [9]:

І етап — учитель формує творчі завдання і сам

вирішує їх, а дітям пропонує роль виконавців

своїх вказівок;

ІІ етап — учитель ставить завдання, але спо�

соби вирішення пропонує знайти учням, учи�

тель підбиває підсумок роботи;

ІІІ етап — учитель ставить творчі завдання,

а учні самостійно проходять усі етапи пошуку

і висновків.
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У процесі розвитку творчих здібностей через

використання творчих завдань необхідно врахо�

вувати такі аспекти:

– наявність особливого типу спілкування вчи�

теля та учня, за якого зберігається рівноправ�

ність і зацікавленість співрозмовників у поглядах;

– створення такої ситуації, за якої творчі

завдання розробляються не ззовні, а в самому

учнівському колективі;

– розвиток творчих здібностей можливий

лише за високого рівня творчої активності та

творчого потенціалу вчительського колективу.

На жаль, сучасна школа готує дітей до вико�

навської діяльності та розвиває лиш їхні вико�

навські здібності.

Зважаючи на потребу суспільства у розвитку

творчих здібностей дітей, школа вже робить

певні кроки у вирішенні цих завдань (вводяться

нові курси, вирішується питання комп’ютерної

грамотності).

Перші тести з оцінювання інтелекту з’явили�

ся на початку ХХ ст., коли французький уряд

доручив А. Біне й Т. Сімону скласти шкалу інте�

лектуальних здібностей для школярів з тим, щоб

виявити обдарованих учнів та учнів із низьким

рівнем навчальних досягнень [6, c. 132].

На думку вчених, інтелект має та людина,

яка правильно оцінює, розуміє і думає, яка зав�

дяки своєму «здоровому глузду» й «ініціатив�

ності» може «пристосуватися до умов життя».

Цю думку поділяв і Д. Векслер — учений, який

1939 р. створив першу шкалу інтелекту для до�

рослих. Він вважав, що «інтелект — це глобаль�

на здатність розумно діяти, раціонально мислити

і добре справлятися з життєвими обставинами»,

тобто «успішно мірятися силою з оточуючим

світом» [6, c. 234].

Сьогодні більшість психологів погоджуються

саме з цим визначенням інтелекту — здатністю

індивіда адаптуватися до навколишнього сере�

довища.

Викликає подив лиш те, що ті самі вчені, які

сформували цю концепцію, у запропонованих

тестах за основний показник інтелекту беруть

швидкість виконання певних завдань. Такий по�

казник, як і побудова кривих розподілу за інте�

лектом, погано узгоджується з широким понят�

тям адаптації. Цей парадокс можна пояснити

історичними традиціями та певною системою

шкільного виховання.

Отже, на початку ХХ ст. вимоги школи до уч�

ня були такими самим, як і сьогодні — швидке

виконання завдань, які потребують мобілізації

пам’яті, формування понять, вирішення проблем,

що не завжди пов’язані з повсякденним досві�

дом дитини. Провідною проблемою викладачів

стала уповільнена робота певної частини дітей,

через яких відставав увесь клас. Відтак потрібні

були критерії для того, аби «повільних» дітей

направляти до молодших класів, а учні із середнім

і високим рівнем навчальних досягнень мали

б можливість навчатися з достатньою швидкістю.

Керуючись такою концепцією навчання та

відповідним їй типом інтелекту, А. Біне створив

власну шкалу, яку було опубліковано 1905 р.

Спочатку А. Біне зібрав велику кількість інфор�

мації про ті знання і навички, яких учні набували

у школі. З’ясувалося, що учні мали, наприклад,

знати назви частин тіла, повторювати якісь фрази

чи цифри, порівнювати відрізки прямих чи точки,

змальовувати квадрат чи ромб, лічити у зворотно�

му порядку, описувати якісь картини тощо. Уче�

ний запропонував 10 наборів тестів по 6 завдань

для кожної вікової групи від 3 до 12 років [2; 6].

При використанні цих тестів дитині певного

хронологічного віку (ХВ) пропонували набори

завдань для дітей 3, 4, … років до того часу, поки

не з’ясовувалося, що далі вона вже не в змозі за

обмежений час (як у школі) виконати їх. Визна�

чався розумовий вік (РВ) дитини — за кожне

виконане завдання зараховувалося два місяці

(адже для кожної вікової групи, що мала діапа�

зон 12 місяців, було розроблено 6 завдань). Ці

тести надавали можливість виявити, на скільки

років (місяців) відстає дитина від однолітків чи

випереджає їх.

Німецький психолог В. Штерн 1912 р. запро�

понував математичну рівність, що давала змогу,

незалежно від хронологічного віку дитини,

«співвіднести» її з «нормальними» дітьми цього

ж віку.

Так визначався коефіцієнт інтелекту IQ:

розумовий вік (РВ)
IQ = 

________________________

хронологічний вік (ХВ) х 100.

У сучасній практиці шкіл в Україні викорис�

товуються й інші тести, що визначають рівень

інтелекту в учнів. Особливо популярними є тес�

ти Г. Айзенка. Аналізувати їх не будемо, бо вони

загалом повторюють принципи тестів А. Біне

й Д. Векслера. Звернімося до особливостей твор�

чої особистості, адже інтелект і творчість коре�

люють між собою [10].

Зазначимо, що творцем, як і інтелектуалом не

народжуються. Усе залежить від того, які можли�

вості надає оточення для реалізації того потенціа�

лу, що є в нас. Можна погодитися з А. Фергюсо�

ном, який стверджував, що «творчі здібності не

створюються, а вивільняються». Будь�яка сис�

тема виховання, створена суспільством, базова�

на на конформізмі. Це найнадійніший шлях до

забезпечення єдності всіх членів соціальної гру�

пи, але водночас і найкращий спосіб притиши�

ти розвиток творчого мислення [10].
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Назвемо найхарактерніші риси творчої осо�

бистості:

– їй не властивий конформізм; саме незалеж�

ність суджень надає їй можливість знаходити

шляхи, якими через страх виглядати смішно не

наважуються йти інші люди;

– творча людина, хоч і відверта з оточуючими

і користується певною популярністю, та, зреш�

тою, важко входить у життя соціальної групи;

– творча особистість лише тоді сприймає за�

гальноприйняті цінності, якщо вони збігаються

з її власними;

– вона не догматик, її уявлення про життя та

суспільство, а також про смисл власних учинків

можуть бути неоднозначними;

– еклектична, допитлива, вона постійно праг�

не об’єднати дані і віломості з різних галузей.

– полюбляє бавитись, у голові юрмиться без�

ліч чудернацьких ідей, зберігає дитячу здатність

дивуватись і захоплюватися;

– мрійник, він може бути «безглуздим» через

те, що запроваджує в життя власні «нісенітні»

ідеї, водночас інтегруючи ірраціональні аспекти

своєї поведінки;

– завдяки особливостям поведінки, вмінню

абстрагуватися, ставити цікаві запитання, роби�

ти висновки, обдаровані учні привертають до

себе увагу науковців, учителів, психологів, бать�

ків, друзів.

Отже, в результаті наших досліджень виділено

такі характерні особливості обдарованих дітей:

– мають гарну пам’ять, добре розвинене абст�

рактне мислення;

– як правило, дуже активні і завжди чимось

зайняті;

– ставлять високі вимоги до себе, боляче

сприймають суспільну несправедливість, у них

гостро розвинене почуття справедливості; 

– наполегливі в досягненні результату в ца�

рині, що їх цікавить;

– для них характерним є творчий пошук;

– хочуть навчатися і досягають у навчанні

успіхів, і це дає їм задоволення;

– завдяки численним умінням (класифікува�

ти, категоризувати, встановлювати причинно�на�

слідкові зв’язки, планувати і прогнозувати, роби�

ти висновки) здатні краще за інших займатися

самостійною діяльністю, особливо в галузі літе�

ратури, математики, проведенні дослідів, фено�

логічних спостережень;

– уміють фантазувати, критично оцінювати

оточуючу дійсність і прагнуть осягнути суть ре�

чей і явищ;

– ставлять багато запитань і зацікавлені в по�

зитивних відповідях на них;

– урок для них є дуже цікавим тоді, коли ви�

користовується дослідницький метод;

– виявляють інтерес до читання, мають ве�

ликий словниковий запас;

– із задоволенням виконують складні й дов�

готривалі завдання;

– завдяки частому зверненню до засобів ма�

сової інформації, вміють швидко виділяти най�

важливіші відомості, самостійно знаходити

важливі джерела інформації;

– порівняно зі своїми ровесниками краще

вміють розкривати взаємозв’язки між явищами

і сутністю, індуктивно й дедуктивно мислити,

здійснювати логічні операції;

– чимало з них ставлять перед собою завдан�

ня, виконання яких потребує багато часу;

– їм притаманне почуття гумору, вони мають

гарне здоров’я, життєрадісні, хоча зрідка зустрі�

чаються і із слабим здоров’ям;

– у них перебільшене почуття небезпеки,

страху, чимала емоційна залежність й емоційна

незбалансованість порівняно з їх однолітками.
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У статті здійснено аналіз теоретико!методич!
них підходів до професійно!педагогічної підготовки
майбутніх вихователів ДНЗ, висвітлені особли!
вості підготовки студентів до роботи з різновіко!
вими групами дошкільників; розкриті особливості
організації інтерактивного навчання у ході підго!
товки майбутніх фахівців.

Ключові слова: різновікова група, підготовка

майбутніх вихователів ДНЗ, інтерактивне на�

вчання.

В статье дан анализ теоретико!методических
подходов к профессионально!педагогической под!
готовке будущих воспитателей ДОУ, освещены
особенности подготовки студентов к работе с раз!
новозрастными группами дошкольников; раскры!
ты особенности интерактивного обучения в про!
цессе подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: разновозрастная группа, под�

готовка будущих воспитателей ДОУ, интерак�

тивное обучение.

In the article the analysis of the teoretik!metodics
approaches is mined!out near professionally pedagogical
preparation of future educators of DOW, the features of
preparation of students are lighted up to work with the def!
ferent!age groups; the features of interactive studies are
exposed in the process of preparation of future specialists.

Key words: defferent�age groups, preparation of

future educators by DOW, interactive studies.

Модернізація системи освіти, як це визначе�

но в Національній доктрині розвитку освіти Ук�

раїни у ХХІ ст., спрямовується на забезпечення

розвитку та соціалізації дітей і молоді, вихован�

ня особистості, здатної орієнтуватись у реаліях

і перспективах соціокультурної динаміки, підго�

товленої до життя та праці у суспільстві. Водно�

час держава визнає одну з найважливіших умов

модернізації освіти — підготовку і професійне

вдосконалення педагогічних кадрів. Реформу�

вання дошкільної освіти, зменшення кількості

дошкільних закладів, а також батьківська іні�

ціатива зумовили поширення різновікових груп

як у сільській місцевості, так і в міських багато�

комплектних ДНЗ. Педагогічна організація пов�

ноцінного розвивального предметно�просторово�

го середовища та відповідна позиція вихователя

в організації діяльності дітей забезпечують пов�

ноцінну реалізацію виховних та освітніх завдань,

сприяють створенню сприятливої культурної

атмосфери для взаємовпливу дітей у групі та фор�

мування групової згуртованості. У таких умовах

кожна дитина повною мірою розкриває свої най�

кращі якості та здібності і тим самим виявляє

позитивний вплив на інших, у молодших дітей

виникає емоційна готовність сприймати досвід

старших, їхні поради, ставлення до оточення.

Важливо, що ці позитивні почуття і звички пере�

носяться дітьми в інші життєві ситуації. У роботі

з дітьми різного віку педагогам легше відійти від

уніфікації змісту, форм, прийомів і методів та

більше уваги приділити індивідуалізації вихов�

ного впливу. Зважаючи на актуальність означе�

ної проблеми, завданням статті стало окреслення

теоретико�методичних підходів стосовно про�

блеми підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до

роботи у різновікових групах. 

Сучасна стратегія у розв’язанні проблем осо�

бистості і групи передбачає поряд із якісним

оновленням можливість збереження позитив�

них здобутків, підтверджених багатолітньою

практикою. 

Педагогічна теорія виховання у групах і колек�

тивах створювалася багатьма вітчизняними та

зарубіжними педагогами і психологами (Л. Божо�

вич, Л. Виготський, В. Караковський, Т. Кон�

нікова, Г. Костюк, А. Куракіна, Я. Коломінсь�

кий, М. Монтессорі, Я. Морено, Л. Новикова,

Б. Паригін, А. Петровський, С. Русова, Н. Се�

ливанова, А. Симонович, В. Ситаров, В. Су�

хомлинський, К. Ушинський, Л. Уманський та

ін.). Виховний ефект різновікової взаємодії та

спілкування може виявляти як позитивні, так

і негативні впливи, що породжує суперечливі

оцінки (від усунення до максимального викорис�

тання) щодо доцільності різновікових об’єднань.
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Саме перебування дитини в одновіковій чи різ�

новіковій групі не є гарантом розвитку та форму�

вання соціально�цінних якостей, а зумовлюється

культурними засадами, на яких вибудовуються

міжособистісні відносини. 

Вивчення доробків багатьох педагогів і пси�

хологів (В. Аванесова, А. Богуш, О. Кононко,

В. Кузьменко, Г. Мінкіна, Н. Непомнящая,

Т. Поніманська та ін.) доводять, що науковці

одностайні у визнанні керівної ролі педагога,

оскільки за відсутності педагогічного керівницт�

ва у взаєминах між дітьми різного віку можуть

виникати конфлікти, закріплюватися негатив�

ний досвід взаємодії та негативні поведінкові

норми (ігнорування молодших під час ігор, кон�

куренція за іграшки, сварки та маніпулювання;

непоступливість малят тощо). Педагог допомагає

дитині, з одного боку, увійти в дитяче співтова�

риство, а з іншого — зберегти та розвинути свої

найкращі індивідуально�неповторні особистісні

риси, а тому, за Т. Бабаєвою та А. Гогоберидзе,

повинен вибудовувати виховний процес з ура�

хуванням таких принципів: творчої реалізації

кожного вихованця як умови розвитку групової

співтворчості; врахування індивідуальних особ�

ливостей дітей у визначенні рольової позиції

у груповій взаємодії; комфортності перебування

дитини у групі; дотримання демократичного сти�

лю керівництва та впровадження особистісно

орієнтованої моделі педагогічної взаємодії з ди�

тячою групою. 

У педагогічній теорії та практиці певну ефек�

тивність засвідчив підхід до організації та розвит�

ку дитячої групи як творчого співтовариства під

час різних видів спільної діяльності дітей. Водно�

час проектування кожного виду спільної діяль�

ності є проектуванням процесу розв’язання дитя�

чою групою конкретних завдань щодо досягнення

індивідуального та коллективно значущого ре�

зультату. Тим самим життя і розвиток дитячої

групи розгортається як послідовне розв’язання

завдань, що потребують групової взаємодії, спів�

робітництва та співтворчості. У здійсненні вихов�

ного керівництва дитячою групою педагог пови�

нен враховувати такі тенденції, як, з одного боку,

прагнення дитини до самоствердження, визнання

та поваги з боку інших, виокремлення власного

«Я» як автономного суб’єкта у групі, а з іншого —

прагнення дітей до досягнення психологічного

єднання з іншими, до спільної діяльності та спіль�

них досягнень. Урахування означених чинників

дає змогу вихователю розв’язувати двоєдине зав�

дання: сприяти розвитку мотивів єднання та

спільності дітей у групі та створювати умови для

індивідуалізації розвитку кожного вихованця. 

Значна увага в організації повсякденного жит�

тя дитини приділяється врахуванню впливів

усієї сукупності факторів середовища, предметно�

просторового облаштування приміщень та при�

леглої до дитячого закладу території. Емоцій�

ний комфорт і затишок у повсякденній роботі

досягаються завдяки виваженій та осмисленій

підготовці щодо обладнання й облаштування

приміщень з урахуванням потреб та інтересів, ві�

кових та індивідуальних особливостей дітей. Іс�

тотне значення у правильній організації дитячого

побуту має устаткування групової кімнати. У гру�

пових приміщеннях необхідні умови для органіч�

ного поєднання спільної та індивідуальної праці

дітей (створення «куточків усамітнення»), облад�

нання спеціальних приміщень для різних видів

дитячої діяльності (студія образотворчого мисте�

цтва, кімната казок, кімната відпочинку, зимо�

вий сад, театральна студія тощо). Такий підхід

уможливлює самоорганізацію діяльності дітей

на підставі вільного вибору; стимулює інтереси та

розвиток творчої активності дітей різного віку

через включення їх у різні види діяльності та

спілкування. 

Виконані дослідження розкривають логіку та

закономірності підготовки майбутніх фахівців

до різних напрямів педагогічної діяльності. Так,

у доробках А. Богуш, С. Вітвицької, Н. Гавриш,

Т. Жаровцевої, О. Коберника, І. Коновальчук,

В. Кузьменко, Л. Макарова, Г. Нагорної, Т. По�

німанської та ін. обґрунтовано необхідність

особистісного розвитку майбутніх педагогів,

формування вмінь педагогічної діагностики,

аналізу педагогічних ситуацій; формування

проективних, організаторських і конструктивних

умінь, моделювання педагогічних ситуацій. Те�

оретико�методологічні основи підготовки май�

бутніх педагогів до професійного спілкування

висвітлені у працях О. Бодальова, Т. Василиши�

ної, В. Кан�Калика, А. Леонтьєва, А. Мудрика,

В. Семиченко, І. Рогова та ін. Форми активного

навчання у ВНЗ як передумови становлення твор�

чої особистості майбутніх вихователів і вчителів

висвітлюються в дослідженнях О. Вербицького,

І. Дичківської, Н. Кічук, В. Кузменко, Н. Лу�

цан, С. Харченка та ін. Вивчені у процесі про�

фесійної підготовки функціональні можливості

педагогічної практики (О. Абдулліна, Л. Артемо�

ва, Г. Бєлєнька, Т. Білоусова, Л. Блінова, І. Хар�

ламов та ін.).

У сучасних умовах у підготовці педагогів від�

бувається поступове зміщення акцентів від

гностичного (знаннєвої парадигми) до особис�

тісно�діяльнісного підходу (парадигми), за якого

головною метою освіти постає розвиток особис�

тості сучасного педагога, формування в нього

здатності до активної діяльності, творчої профе�

сійної праці (А. Бойко, І. Бех, О. Вербицький,

В. Загвязинський, А. Коржуєв, В. Кремень,
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З. Курлянд, А. Новиков, Н. Платонова, В. Поп�

ков, О. Савченко, С. Сисоєва, О. Сухомлинська,

Г. Троцко та ін.). Водночас при переорієнтації

навчально�виховного процесу від знаннєвого

до діяльнісного актуалізувалися такі проблеми:

по�перше, формування системи знань студен�

тів, необхідної і достатньої для повноцінного

оволодіння ними основами професійно�педа�

гогічної діяльності, вдосконалення взаємозв’яз�

ку чуттєвих і раціональних (теоретичних) знань,

що лежать в основі оволодіння педагогічною

діяльністю, вдосконалення системи знань про ді�

яльність, її цілі, способи, засоби й умови, пошук

можливостей підвищення рівня узагальнення

знань про педагогічну діяльність; по�друге, по�

шук можливостей поєднання формування тео�

ретичних знань студентів з їхніми практичними

потребами, ціннісними орієнтаціями, пошук

шляхів розширення можливостей застосування

теоретичних знань у практичній діяльності сту�

дентів безпосередньо під час навчання, тобто

створення таких умов навчально�практичної ді�

яльності, коли студентам необхідно активно за�

стосовувати наявні теоретичні знання для розв’я�

зання практичних завдань. 

Загальнопедагогічна підготовка покладена

нами в основу підготовки майбутніх вихователів

ДНЗ до роботи з різновіковими групами дошкіль�

ників. Педагогічна підготовка у ВНЗ не тільки

зумовлює професійне становлення студентів,

а й виконує зорієнтовуючі, розвивальні, теоре�

тичні, методологічні та діяльнісні функції. Пе�

дагогічна теорія озброює вихователя методом

теоретичного аналізу, розкриває сутність, діа�

лектичну природу, головні закономірності педа�

гогічного процесу, забезпечує розуміння всього

багатства педагогічних явищ, їх внутрішніх зв’яз�

ків і можливість прогнозування їх розвитку.

Логіка і стратегія педагогічної освіти містять

взаємопов’язані теоретичні і практичні компо�

ненти, заключною ланкою у процесі відтворення

та функціонування педагогічних знань виступає

педагогічна практика. Ідея педагогізації тісно

пов’язана з інтенсифікацією навчального про�

цесу, що зумовлена соціальними перетвореннями

та вимогами якісної підготовки фахівців, а тому

виступає об’єктивною тенденцією, перспектив�

ним шляхом розвитку педагогіки вищої школи.

Якщо перша вирішує питання змісту навчаль�

ного матеріалу, то друга стосується організації

цього процесу. Усе це визначає поступовий пе�

рехід від інформативних до активних методів

і форм навчання з включенням у діяльність сту�

дентів елементів проблемності, наукового по�

шуку, різних форм самостійної роботи, до такої

взаємодії викладача й студентів, за якої акцент

зміщується з навчаючої діяльності викладача на

пізнавальну діяльність, продуктивну навчальну

взаємодію студентів. 

У руслі особистісно�діяльнісного підходу сту�

дент постає як активний суб’єкт педагогічної

взаємодії, який самостійно організовує свою

діяльність. Визначальною рисою особистісно орі�

єнтованого навчання є взаєморозуміння, творча

співпраця викладача й студентів. Натомість

у низці досліджень комунікативних умінь викла�

дачів ВНЗ (Н. Матвеєв, М. Нечаєв, Н. Плато�

нова та ін.) виявлено відсутність або незрілість

діалогової потенції в багатьох професійних пе�

дагогів [9]. Такий стан зумовлює необхідність

посилення діалогічності навчання, створення

на заняттях дидактико�комунікативного сере�

довища через суб’єктно�смислове спілкування,

забезпечення умов для успішної адаптації сту�

дентів до навчання у ВНЗ. 

Накопичення і теоретичне осмислення досвіду

педагогічної діяльності зумовило виокремлення

інтерактивності як важливої ознаки, а також

сприяло розширенню змісту поняття навчання,

в якому взаємодія, поєднання педагогічних дій

з ініціативними, самостійними пошуками знань

студентами виступили невід’ємними властивос�

тями (О. Балаєв, К. Баханов, І. Вачков, О. Вер�

бицький, Л. Пироженко, А. Панфілова, О. Поме�

тун, П. Щербань та ін.). Аналіз психологічних

концепцій навчання (В. Давидов, П. Гальперін,

В. Ляудіс, Н. Тализіна та ін.) доводить, що най�

більш перспективною для розв’язання вказаних

вище завдань є концепція спільної продуктивної

навчальної взаємодії (Я. Коломінський, В. Ля�

удіс, А. Маркова). Згадана концепція зміщує

категорію продуктивної навчальної взаємодії

з когнітивної парадигми (власне навчання, засво�

єння предметно�дисциплінарного знання) в ін�

терактивну, а ефективність навчання ставиться

в залежність від міжособистісної взаємодії, спів�

робітництва учасників навчального процесу. 

У педагогічній теорії актуалізація особистіс�

ної парадигми призвела до зростання інтересу

до діалогу як засобу побудови нової системи пе�

дагогічних стосунків, оскільки діалог передбачає

зіткнення думок, ідей, активний пошук істини.

Результати психолого�педагогічних досліджень

(В. Бедерханова, Н. Ємельянов, О. Вербицький,

Н. Марасанов, Л. Пироженко, Л. Петровська,

Н. Платонова, О. Пометун, Н. Щуркова та ін.)

про позитивний вплив взаємодії на пізнаваль�

ний та особистісний розвиток студентів висту�

пили науковим обґрунтуванням ефективності

інтерактивного навчання, спрямованого на ак�

тивізацію пізнавальної діяльності студентів за

допомогою організації взаємодії і спілкування

між студентами, студентами і викладачем, сту�

дентськими міні�групами [4].
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Логіка впровадження інтерактивного навчан�

ня у практику роботи передбачає розв’язання

двох груп завдань: науково�теоретичних (аналіз

сутності і видів інтерактивних методів і форм)

і науково�методичних (науково�методичні умови

і вимоги до розроблення і застосування методів

і форм). В інтерактивному навчанні широкої по�

пулярності набули робота в малих групах, дис�

кусія, дебати, «круглий стіл», «мозковий

штурм», «кейс�стаді», евристична бесіда, ділові

ігри, тренінги і т.ін., що в педагогічній літературі

відносять як до методів навчання (способів ро�

боти зі змістом навчального матеріалу), так і до

форм організації навчання [2]. 

Органічними складовими на всіх етапах підго�

товки майбутніх вихователів, що забезпечували

поєднання теоретичного і практичного навчан�

ня, діалогічність, суб’єкт�суб’єктну взаємодію

викладачів і студентів, виступили інтерактивні

форми і методи навчання. Інтерактивні форми

і методи навчання виконують дидактичні, ви�

ховні, розвивальні, професійні функції. Дидак�

тичні функції пов’язані з формуванням у сту�

дентів теоретичних знань, практичних умінь

і навичок; виховні — з формуванням у суб’єктів

навчальної діяльності ініціативності, почуття

групової єдності, відповідальності за власний

внесок і розв’язання загальногрупових завдань;

розвивальні функції виявляються в пізнаваль�

ному розвитку, становленні психічних новоут�

ворень, особистісних якостей майбутніх фахівців;

професійні — у становленні професійної позиції

професійно�педагогічного мислення, спілку�

вання, творчості майбутніх вихователів. 

Загальними особливостями інтерактивного

навчання в ході підготовки були: організація

навчання студентів у групах із змінним складом

учасників (залежно від завдань); комплектуван�

ня груп з урахуванням положень групової ди�

наміки про створення дієвих суб’єктів групової

діяльності; дидактичне і методичне забезпечення

з урахуванням пізнавальних можливостей, знань

і вмінь, особистого досвіду студентів (опорні схе�

ми�конспекти, допоміжні матеріали, алгоритми,

картки�інструкції тощо); використання дифе�

ренційованих за рівнем складності проблемних

завдань; створення на заняттях атмосфери діа�

логічності, співробітництва; поєднання контро�

лю з боку викладача за ходом та результатами

навчання з самоконтролем і взаємоконтролем

студентів. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджу�

вати, що в теорії та практиці педагогічної освіти

накопичений чималий досвід професійної

підготовки вихователів ДНЗ, узагальнений у тео�

ретичних, методичних і технологічних розроб�

ках. Однак підготовка фахівців у галузі дошкіль�

ної освіти потребує суттєвих змін у змістовому

й процесуальному забезпеченні її складових, що

зумовлено сучасними вимогами ринку праці,

зміною соціального замовлення щодо рівня го�

товності випускника до виконання професійно�

педагогічних функцій та потребою особистості

в самореалізації через професійну діяльність.

Перспективу подальших досліджень убачаємо

в розробленні технологічних засад інтерактив�

ного навчання та його впровадження у практи�

ку фахової підготовки.
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Стаття Косміної В. Л. «Принцип синархії у пе!
дагогічній діяльності і його вплив на формування
особистості студента» має за мету розглянути
першочергові завдання освіти і виховання їх вплив
на процеси формування особистості студента.
Діалектична цінність освіти і виховання, їх взаємо!
дія і взаємозв’язок, як протилежності педагогіч!
ного процесу. Орієнтація теорії і практики ста!
новлення особистості на врахування діалектичної
поперемінності та поперемінної підпорядкованос!
ті освіти і виховання у процесі цілеспрямованого
впливу на особистість.

Ключові слова: принцип, синархія, форму�

вання, студент, завдання, освіта, виховання,

особистість, педагогіка, сприяння, діалектика,

педагогічна діяльність, підпорядкованість, по�

перемінність, самосвідомість, синхронізація,

системність, цілісність, єдність, взаємодія про�

тилежностей.

Статья Косминой В. Л. «Принцип синархии
в педагогической деятельности и его влияние на
формирование личности студента» ставит своей
целью рассмотреть первоочередные задачи обра!
зования и воспитания, их влияние на процессы фор!
мирования личности студента. Диалектическая
ценность образования и воспитания, их взаимо!
действие и взаимосвязь, как противоположности
педагогического процесса. Ориентация теории
и практики становления личности с учетом диа!
лектической поочередности  и переменной подчи!
ненности образования и воспитание в процессе це!
ленаправленного влияния на личность.

Ключевые слова: принцип, синархия, форми�

рование, студент, задание, образование, воспита�

ние, личность, педагогика, восприятие, диалекти�

ка, педагогическая деятельность, подчиненность,

попеременность, самосознание, синхронизация,

системность, целостность, единство, взаимо�

действие противоположностей.

The Article Коsmina V. L. «Principle sinarhii in
pedagogical activity and its influence upon shaping the
personalities of student» puts its aim to consider the
priority problems of formation and education their in!
fluence upon processes of shaping to personalities of
student. Dialectical value of formation and education,

their interaction and intercropping, as oppositions of pe!
dagogical process. The Orientation of theory and prac!
tical persons of formation of personality on account
dialectical on sequence and variable subordination of
formation and education in process of goal!directed
influence upon personality.

Key words: principle, synarhiya, formation, stu�

dent, job, education, upbringing, personality, educati�

on, promotion, dialectics, educational activities,

subordination, popereminnist, identity, synchroniza�

tion, system, integrity, unity, cooperation opposites.

Проблема освіти і виховання, становлення та

розвитку особистості набувають найбільшої ак�

туальності в той час, коли існує криза демокра�

тії та розвитку суспільства. 

Формування особистості студента, почина�

ється з перших кроків, з перших занять, у вищому

навчальному закладі. Тут має значення все —

ставлення викладачів і кураторів до студентів,

робота органів студентського самоврядування,

міжособистісні відносини між студентами та

викладачами і загальний клімат у студентських

та викладацьких колективах. 

Частина науковців стверджує, що освіта є пер�

винним і головним завданням викладачів, спря�

мовуючи педагогічну практику на формування

знань як засіб виховання, акцентуючи тим самим

вторинність виховання і первинність освіти. Інша

частина науковців схиляється до пріоритетності

виховання, зважаючи на кризу духовності, де�

вальвацію ціннісних орієнтацій особистості. Але

певна частина наукового світу стверджує, що

формування особистості повинно будуватися на

обізнаності та компетентності, побудованій на

моральних засадах родини, суспільства, трудо�

вого колективу [1, с. 93–105]. Вони націлюють

педагогічну практику формування особистості,

спираючись на освіту як засіб виховання, акцен�

туючи спорідненість цих процесів.

Метою цієї статті є розгляд принципу синархії

у педагогічній діяльності та його вплив на фор�

мування особистості студента.

Вітчизняний філософ�антрополог В. Табачков�

ський розробив теорію «педагогіки сприяння»,

в якій обумовлена більш розважлива педагогічна

практика формування особистості як альтер�

натива традиційній «нормативно�репресивній
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педагогіці». У «педагогіці сприяння» головною

метою є увага до людської індивідуальності та її

становлення. В. Табачковський говорить, що на

шляху самопізнання та формування особистості

молодої людини є сукупний екзистенційний до�

свід, що містить ціннісно�смислові компоненти

бажаного і можливого, гідного і негідного, спра�

ведливого і несправедливого [5, с. 164–167].

Ці основи охоплюють самосвідомість об’єкта

педагогічного впливу, формуючи світоглядний

оптимізм чи песимізм. Отже, світоглядність сту�

дента формується під впливом певних чинників

зовнішнього і внутрішнього середовища. Яким

же чином можна сформувати ціннісні світогляд�

ні погляди, не проявляючи «агресії втручання»

і не нав’язуючи власні пріоритети?

Охоплення об’єктів і суб’єктів соціуму та спря�

мованість їх на певний педагогічний процес, що

пов’язаний не тільки з навколишнім середови�

щем, а й внутрішнім світом індивіду, базується

на об’єктивних процесах розвитку соціуму та

уявленнях діалектики про системність, цілісність,

єдність і взаємодію протилежностей.

Так звана «педагогіка зустрічі» передбачає

покладання на принципи синархії і синхронізації

взаємозв’язку освіти і виховання, суб’єктивного

і об’єктивного, соціального й індивідуально�осо�

бистісного, природного і культурного, почуттєво�

емоційного і раціонального.

Принцип синархії у педагогічній діяльності

передбачає, у свою чергу, діалектичну цінність

освіти і виховання, їх взаємодію і взаємозв’язок,

як протилежностей педагогічного процесу, про�

цесу формування особистості. Крім того, згідно

етимології, синархія означає рівноправність

протилежностей (у даному випадку освіти і ви�

ховання), а також, за певних обставин, цілкови�

ту самодостатність та автономність саморозвитку

педагогічного процесу, метою якого є форму�

вання та розвиток особистості [4, с. 14].

Більш того, принцип синархії орієнтує тео�

рію і практику становлення і розвитку особистос�

ті на врахування діалектичної поперемінності та

поперемінної підпорядкованості освіти і вихо�

вання у процесі цілеспрямованого впливу на

особистість.

Урахування принципу синархії у сучасній пе�

дагогічній діяльності, на мій погляд, дозволяє ак�

туалізувати поєднання виховання і освіти, поста�

вивши виховання  провідним.

У даному випадку, провідність виховання бу�

де слугувати опорою освіті, яка зумовлюється

і тримається на виховних впливово�регуляторних

процедурах (заохочення до активного розумо�

вого процесу на практичних заняттях, отриман�

ня гарних оцінок тощо). Відомо, що процедура

набуття студентами знань, інформації, певних

навичок майбутньої професії зумовлені певним

особистісним то соціальним позиціюванням

сім’ї стосовно свого становища у суспільстві та

прагненні дати певний соціальний статус ди�

тині [4, с. 257].

Тривалий час просвітницька педагогіка пок�

ладала всю відповідальність за однобічне станов�

лення особистості на викладачів, що намагалися

розвинути інтелект та розум. Адже освіта і певні

професійні знання не гарантують розвитку мо�

ральних засад у даної особистості. Історія має

численні приклади того, що освічена людина не

є синонімом вихованості, всіх чеснот та людя�

ності. Прибічники теорії інтелектуальної осо�

бистості, звинувачували своїх опонентів у вихо�

ванні нерозвинених альтруїстів.

Тому принцип синархії, спрямований на по�

перемінну взаємозалежність  і освіти і вихован�

ня. Крім того, в ньому існує взаємозалежність

викладача і студента, адже розвиток здібностей

студента до навчання і розвиток педагогічних

здібностей викладача, передбачають якісні змі�

ни педагогічного процесу. Тобто, така взаємодія

допомагає студентові розвинути здібності мис�

лення, пізнання, себе як людини, існуючої у со�

ціальному середовищі, а викладачеві — здібність

навчатися і самоосвічуватись, здатність реалізу�

вати на практиці освітньо�виховні цінності. Крім

того, синархія дає можливість розглядати освіту

і виховання як нескінченний процес формуван�

ня і розвитку особистості, як засіб накопичення

та передачі знань, духовних цінностей і культури

від одного покоління іншому. Це, безперечно,

упорядковує соціалізацію особистості, дає змо�

гу вибору особистісних ціннісних орієнтацій

і життєвих позицій, вибудовує професійну орі�

єнтацію студента з урахуванням індивідуальних

здібностей, потреб і інтересів, формує спряму�

вання студента до участі в соціокультурному пе�

ретворенні суспільства, де кожний є учасником

національного, культурного будівництва су�

спільства. 

Принцип взаємодії освіти і виховання, побу�

дований на вихованні прикладами, дієвий не

тільки в родинному колі, а й в соціумі. Позитивні

приклади викладачів і студентів старших курсів

для студентів першокурсників мають не менш

важливе значення. Якщо першокурсники по�

трапляють у середовище, де зазначені критерії

присутні, то вони намагаються не тільки прис�

тосуватися до вимог існування, а й заявити про

власні здібності, продемонструвати особисті

якості: товариськості, лідерства, старанності

у навчанні. Ці приклади повинні відтворювати

не лише певну громадську позицію, а й особис�

тісні погляди і моральні переконання. Безумовно,

в системі виховання і освіти потрібно враховувати
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психологічну природу розвитку і формування

психіки особистості, адже виховання не тільки

тісно пов’язане з екзистенційними, ментальни�

ми, емоційними особливостями  студентів, але

й їх характерними національними рисами. 

Тому, враховуючи вищесказане, в освітньо�ви�

ховному процесі слід враховувати певні рівні роз�

витку самосвідомості і формування особистості

студента. Перший рівень — це самопочуття, яке

формується як ставлення індивіда до системи

речей і людей, що його оточують; другий рівень —

усвідомлення себе частиною людської спільноти,

колективу, групи; третій — рівень усвідомлення

своєї неповторності, неповторності думок, вчин�

ків, життєво�діяльнісних орієнтирів крізь приз�

му загальнолюдської моралі, культури, ідеалів.

На жаль, останній рівень власного, неповторного

самоусвідомлення іноді буває занизьким. Від�

сутність уміння робити гідні вчинки, висловлю�

вати думки багатою культурною мовою, а також

нездатність знаходити приклади високої куль�

тури, героїки, гідності, створює орієнтацію на

психологію споживання, розвиває намагання ма�

ти високий соціальний рівень життя без затрат

інтелектуальної чи фізичної праці. Це, безпереч�

но, має негативні наслідки і вплив на формування

особистості. Звичайно, бути індивідуальністю,

вчинки якої будуть наслідувати, не є легким зав�

данням. Але якщо ми хочемо, щоб наша нація

мала гідні приклади і розвивалася шляхом дійс�

ної демократії і поваги до нас у світі, необхідно

показувати студентам і молоді взагалі, що такі

приклади існують і вони не поодинокі. 

Освіта сприяє зростаючій владі людини над

зовнішнім світом, виховання ж спрямоване на

становлення власного, внутрішнього духовного

світу, світу своєї суб’єктивності та гармонізації

з почуттями, ідеалами, нормами і цінностями

людського буття. Адже не випадково етимологія

слова «виховання» в перекладі з французької

означає піднесене і покращення. Тому поєднання

цих двох понять, як освіта і виховання у педаго�

гічному процесі формування особистості студен�

тів здатні перетворити наше майбутнє суспільст�

во на суспільство розвинене і демократичне. 
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